
WNIESIENIE PRZEZ ZOBOWIĄZANEGO SKARGI NA CZYNNO ŚCI EGZEKUCYJNE LUB EGZEKUTORA 
 
 

1. Kogo dotyczy 
 

 Zobowiązanego, wobec którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. 
 

2. Jakie dokumenty nale ży zło żyć 
 

 Pisemna skarga na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora, wniesiona za 
pośrednictwem organu egzekucyjnego (t.j. Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer) do 
organu nadzoru, która powinna zawierać: 
1) imię i nazwisko/nazwę skarżącego, adres zamieszkania/siedziby oraz NIP; 
2) datę sporządzenia skargi; 
3) wskazanie adresata (Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie); 
4) treść i uzasadnienie skargi; 
5) podpis skarżącego. 

 

3. Gdzie pobra ć druki  
 

 Brak sformalizowanych druków. 
 

4. Termin zło żenia dokumentów  
 

 Skargę na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora wnosi się w terminie 14 dni 
od dnia dokonania zakwestionowanej czynności egzekucyjnej. 

 

5. Tryb składania dokumentów  
 

 Do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer. 
Skargę można złożyć osobiście na Sali Obsługi Klienta Urzędu lub za pośrednictwem poczty na adres 
Urzędu. 

 

6. Wymagane opłaty  
 

 Nie pobiera się. 
 

7. Termin załatwienia sprawy  
 

 Postanowienie w sprawie skargi organ nadzoru wydaje się bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż            
w ciągu miesiąca od dnia otrzymania skargi. 

 

8. Sposób i forma załatwienia sprawy  
 

 W sprawie skargi organ nadzoru, tj. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydaje postanowienie. 
 

9. Środki odwoławcze  
 

 Na postanowienie w sprawie skargi, a także na postanowienie w sprawie oddalenia skargi przysługuje 
zażalenie składane za pośrednictwem Izby Skarbowej w Warszawie do Ministra Finansów w terminie 7 
dni od dnia doręczenia postanowienia. 

 

10. Dodatkowe informacje  
 

 Wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego. Organ egzekucyjny lub Organ 
nadzoru może jednak, w drodze postanowienia, wstrzymać w uzasadnionych przypadkach 
prowadzenie postępowania egzekucyjnego. 

 

11. Podstawa prawna  
 

 1) Art. 13 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst 
jedn. Dz. U. z 2014r., poz. 1619 z późn. zm.). 

2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U.             
z 2013r,. poz. 267 z późn. zm..). 

 


