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Warszawa, 17 lutego 2023 roku

Sprawa: Wniosek o podjęcie działań legislacyjnych
w zakresie eksmisji „na bruk”

Znak sprawy: DSP6.055.1.2022
Kontakt: Kancelaria MF

tel.: +48 22 694 55 55
e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

Marcin Wiącek
Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Rzeczniku,

odpowiadając na pismo nr IV.7214.40.2022.DZ z dnia 10 listopada 2022 r. 

w sprawie działań podjętych w zakresie nowelizacji przepisów ustawy z dnia 

17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji1, mających 

na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 

2017 r. sygn. akt K 27/15 dotyczącego kwestii ochrony przed eksmisją „na bruk”, 

uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Nie kwestionując wagi przedstawionego w ww. piśmie problemu, tj. konieczności 

zabezpieczenia potrzeb lokalowych kobiet w ciąży, małoletnich, osób 

z niepełnosprawnością, ubezwłasnowolnionych, obłożnie chorych, a także 

emerytów i rencistów w przypadku zastosowania w administracyjnym 

postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym obowiązków o charakterze 

niepieniężnym środka egzekucyjnego, jakim jest odebranie nieruchomości, 

opróżnienie lokali i innych pomieszczeń, zauważam, że kwestia wykonania wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego jest zagadnieniem złożonym i ma charakter 

interdyscyplinarny.

Minister Finansów kieruje działami administracji rządowej: budżet, finanse 

publiczne oraz instytucje finansowe, zatem zagadnienia związane z egzekucją 

1 Dz. U. z 2022 r. poz. 479, z późn. zm. 
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obowiązków o charakterze niepieniężnym, o której mowa w dziale III ww. ustawy 

nie leżą w zakresie jego właściwości. Należy także zauważyć, że prawidłowe 

wykonanie ww. wyroku Trybunału Konstytucyjnego będzie wymagało nie tyle 

zmian w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji, ale przede wszystkim nowelizacji ustaw dotyczących pragmatyki 

zawodowej służb mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych 

i Administracji oraz ustaw infrastrukturalnych regulujących kwestie związane 

z ustalaniem lokalizacji autostrad, linii kolejowych, lotnisk, strategicznych inwestycji 

w sektorze naftowym czy też budowli przeciwpowodziowych.

W mojej ocenie, właściwym do wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego jest 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wyjaśnienia w tym zakresie zostały 

przekazane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pismem z 2 lutego 2023 roku.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia Ministra Finansów

Artur Soboń
Sekretarz Stanu 
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