
Przedmowa

Liczne zmiany ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dokonane od
poprzedniego wydania pracy, które miało miejsce w 2014 r., jak również wiele nowelizacji
aktów prawnych w sposób funkcjonalny powiązanych z przywołaną ustawą były uzasadnieniem
do podjęcia przez Wydawcę oraz Autorów prac nad przygotowaniem nowego, ósmego wydania
komentarza. Niewątpliwie w okresie ostatnich 2 lat ustawa o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji uległa istotnym przeobrażeniom, dotyczącym m.in. uprawnień oraz obowiązków
spoczywających na wierzycielu, zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej oraz kosztów
postępowania egzekucyjnego. Na wyróżnienie zasługuje w tym względzie najobszerniejsza
od poprzedniego wydania komentarza nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji dokonana na podstawie art. 39 ustawy z 10.7.2015 r. o administracji podatkowej
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1269 ze zm.). Wprowadzone tą ustawą zmiany są konsekwencją zupełnie
nowej regulacji prawnej dotyczącej administracji podatkowej, w tym jej zadań oraz kompetencji.
Nie doprowadziły one niestety do wyeliminowania najdotkliwszych przeszkód wpływających
na niezadowalający poziom efektywności egzekucji administracyjnej. Z tego powodu aktualną
pozostaje sformułowana w przedmowie do poprzedniego wydania komentarza teza o braku
wyraźnego kierunku, w którym podąża ustawodawca polski, nowelizując jedną z kluczowych
dla efektywności działania organów władzy publicznej ustaw. W niniejszej pracy staraliśmy
się z jednej strony zasygnalizować, a z drugiej strony udzielić odpowiedzi na już powstałe
oraz mogące powstać w przyszłości wątpliwości na tle wykładni nowych przepisów oraz ich
powiązania z dotychczasową regulacją.

W przygotowaniu 8 wydania komentarza wziął udział nowy Autor dr Jan Olszanowski,
adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego Wydziału
Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, który podjął się w szczególności pracy nad nową
regulacją zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej.

Przygotowując kolejne wydanie komentarza, zwróciliśmy szczególną uwagę na nowe
orzecznictwo sądowe oraz opracowania naukowe, przede wszystkim uwzględniające współczesne
realia prawne ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W pracy staraliśmy się w możliwie wysokim stopniu nadal utrzymać myśli oraz
idee naszego Mistrza śp. Profesora Zbigniewa Leońskiego, który pomimo licznych zmian
legislacyjnych, w dziedzinie postępowania egzekucyjnego w administracji cały czas pozostaje
niekwestionowanym autorytetem. Wzorem wielu wydawnictw nieżyjący Profesor pozostaje
Autorem Komentarza.

Praca obejmuje stan prawny na dzień 1.1.2016 r. W rozważaniach uwzględnione zostały
także zmiany wprowadzone ustawą z 10.7.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy
– Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311),
które wejdą w życie 8.9.2016 r. oraz zmiany wynikające z przesunięcia daty wejścia w życie
niektórych spośród postanowień ustawy o administracji podatkowej na dzień 1.7.2016 r., mocą
art. 1 pkt 2 ustawy z 16.12.2015 r. o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy
o zmianie ustawy – Ordynacja Podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015, poz. 2184).

Poznań, dnia 10.1.2016 r. Autorzy
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