
DZIEŃ  1.
5b 1 Zasady ogólne egzekucji administracyjnej. 

5b 2 Zakres stosowania przepisów KPA w egzekucji administracyjnej. 

5b 3 Pozycja procesowa wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

5b 4 Zarzut w sprawie egzekucji administracyjnej jako środek zaskarżenia w postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji. 

5b 5 Zasady naliczania i odpowiedzialność za koszty egzekucyjne. 

5b 6 Tryb postępowania przy egzekucji z nieruchomości. 

5b 7 Skarga na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego jako środek ochrony prawnej. 

5b 8 Egzekucja z ruchomości – zajęcie, formy sprzedaży. 

5b 9 Egzekucja z wynagrodzenia za pracę. 

DZIEŃ  2.
5b 10 Kontrola dłużnika zajętej wierzytelności – tryb postępowania organu egzekucyjnego. 

5b 11 Przesłanki oraz tryb zabezpieczenia należności pieniężnych w postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji. 

5b 12 Odpowiedzialność odszkodowawcza stron postępowania egzekucyjnego w postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji. 

5b 13 Narzędzia stosowane przez wierzyciela w procesie poboru należności publicznoprawnych. 

5b 14 Przesłanki i warunki dochodzenia zaległości podatkowej w trybie egzekucji administracyjnej. 

5b 15 Środki egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

5b 16 Formy zakończenia postępowania egzekucyjnego w administracji. 

5b 17 Podmioty uprawnione do żądania wykonania obowiązku w drodze egzekucji administracyjnej. 

5b 18 Kiedy wierzyciel powinien podjąć czynności zmierzające do zastosowania środków 
egzekucyjnych. Warunki odstąpienia wierzyciela od tych czynności. 

DZIEŃ  3.
5b 19 Zasady stosowania upomnienia przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego. 

5b 20 Administracyjne organy egzekucyjne obowiązków o charakterze pieniężnym i ich uprawnienia do 
stosowania środków egzekucyjnych. 

5b 21 Właściwość miejscowa organów egzekucyjnych w egzekucji administracyjnej obowiązków 
o charakterze pieniężnym. 

5b 22 Organy nadzoru w postępowaniu egzekucyjnym w administracji i ich uprawnienia. 

5b 23 Wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji administracyjnej. Tytuł wykonawczy. 

5b 24 Zasady działania organu rekwizycyjnego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

5b 25 Zwolnienie z egzekucji a wyłączenie spod egzekucji w egzekucji administracyjnej obowiązków 
o charakterze pieniężnym. 

5b 26 Obowiązek odstąpienia organu egzekucyjnego i egzekutora od czynności egzekucyjnych. 

5b 27 Uprawnienie do przeszukania odzieży i innych przedmiotów zobowiązanego w postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji. 
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DZIEŃ  4.
5b 28 Przesłanki zawieszenia administracyjnego postępowania egzekucyjnego. 

5b 29 Zbieg egzekucji do tej samej rzeczy albo prawa majątkowego. Obowiązki zobowiązanego oraz 
dłużnika zajętej wierzytelności. 

5b 30 Przesłanki umorzenia administracyjnego postępowania egzekucyjnego. 

5b 31 Rejestr Należności Publicznoprawnych – zakres danych gromadzonych i ujawnionych w rejestrze. 

5b 32 Zasady wpisu i wykreślenia w Rejestrze Należności Publicznoprawnych. 

5b 33 Sprzeciw w sprawie wpisu do Rejestru Należności Publicznoprawnych. 

5b 34 Stosunek administracyjnego postępowania egzekucyjnego do sądowego postępowania 
egzekucyjnego. 

5b 35 Zakres stosowania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

DZIEŃ  5.
5b 36 Podmioty i uczestnicy postępowania egzekucyjnego. 

5b 37 Czynności wierzyciela zmierzające do wszczęcia egzekucji administracyjnej. 

5b 38 Obowiązki wierzyciela związane z ponoszeniem kosztów egzekucyjnych. 

5b 39 Zasada stosowania środka najmniej uciążliwego dla zobowiązanego. 

5b 40 Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego. 

5b 41 Czynności egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym. 

5b 42 Środki zaskarżenia służące przed sądem administracyjnym w postępowaniu egzekucyjnym. 

DZIEŃ  6.
5b 43 Podejmowanie rozstrzygnięć przez wierzyciela w sprawach dotyczących postępowania 

egzekucyjnego. 

5b 44 Wszczęcie postępowania egzekucyjnego a wszczęcie egzekucji administracyjnej. 

5b 45 Sprzeciw w sprawie odpowiedzialności majątkiem wspólnym zobowiązanego i jego małżonka  
za należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie jako środek ochrony prawnej 
małżonka zobowiązanego.



5b 46 Sprzeciw w sprawie odpowiedzialności rzeczą lub prawem majątkowym obciążonych  
zastawem skarbowym lub hipoteką przymusową w przypadku przeniesienia prawa własności  
tej rzeczy lub prawa majątkowego na podmiot niebędący zobowiązanym.



5b 47 Egzekucja z pieniędzy. 

5b 48 Sprzedaż zajętej ruchomości przez zobowiązanego za zgodą organu egzekucyjnego. 

5b 49 Wpływ złożenia zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej na postępowanie egzekucyjne. 
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Początek jest zawsze dzisiaj ;)


