
Przedmowa

Zmiany ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dokonane od poprzedniego
wydania pracy, które miało miejsce w 2016 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, dziewiątego wydania komentarza.
Niewątpliwie w okresie ostatnich 2 lat ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
uległa przeobrażeniom dotyczącym m.in. zasad ogólnych, samego przebiegu postępowania oraz
kosztów egzekucyjnych. Wzbogaceniu ulegało orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące
zastosowania ustawy egzekucyjnej w praktyce oraz poglądy wypowiadane na jej tle przez
przedstawicieli nauki prawa i postępowania administracyjnego. Zarówno zmiany legislacyjne, jak
i orzecznictwo sądowe nie doprowadziło niestety do wyeliminowania najdotkliwszych przeszkód
wpływających na niezadowalający poziom efektywności egzekucji administracyjnej. Trudno było
zresztą tego się spodziewać, skoro same przepisy ustawy egzekucyjnej w coraz większym
stopniu pozostają oderwane od coraz szybszego pędu rzeczywistości oraz wynikających z tego
potrzeb obrotu prawnego. Z tego powodu aktualna pozostaje sformułowana w przedmowie
do wcześniejszych wydań komentarza teza o braku wyraźnego kierunku, w którym podąża
ustawodawca polski, nowelizując jedną z kluczowych dla efektywności działania organów
władzy publicznej ustaw. Teza ta powinna zostać uzupełniona o postulat podjęcia prac nad
przygotowaniem nowej ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, która uczyniłaby
egzekucję bardziej efektywną. Wydaje się, że obecna ustawa egzekucyjna nie jest wystarczająco
czytelna zarówno dla biorących udział w postępowaniu egzekucyjnym podmiotów, jak i tych
wszystkich osób, które podejmują wysiłki jej analizowania oraz interpretacji. Interwencja
ustawodawcy w tym zakresie wydaje się zatem pilna.

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 2.11.2017 r.
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