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Przedmowa
Oddawany do rąk Czytelnika komentarz do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji zwieńcza trylogię komentarzy przygotowanych pod redakcją prof.
dr. hab. Romana Hausera i prof. dr. hab. Marka Wierzbowskiego. Wcześniej
zostały opublikowane i doczekały się wielu wydań komentarze do Kodeksu postępowania administracyjnego i do ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi. W ten sposób tymi komentarzami objęto cały przebieg sprawy
administracyjnej – od wszczęcia postępowania i wydania decyzji, przez kontrolę
sądową, po przymusowe wykonanie obowiązków. Oczywiście zakres stosowania
komentowanej ustawy jest szerszy niż wykonanie obowiązków wynikających z decyzji
czy postanowień. Wszystkie trzy komentarze przygotowane były przez zespoły autorów
o uznanej pozycji akademickiej i doświadczeniu praktycznym, zdobytym czy to
jako sędziowie sądów administracyjnych, czy jako radcowie prawni lub adwokaci.
Do współpracy przy pierwszych dwóch komentarzach zaproszono autorów przede
wszystkim z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu
Warszawskiego. Przy komentowaniu ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi kluczową rolę odegrali sędziowie NSA. Przy komentarzu teraz oddawanym najliczniejsza grupa autorów reprezentuje Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika
w Toruniu, ośrodek o znaczącym dorobku w zakresie egzekucji administracyjnej.
W pracy staraliśmy się w możliwie wysokim stopniu nadal utrzymać myśli oraz idee
Mistrza i przyjaciela śp. prof. Zbigniewa Leońskiego, który – pomimo licznych zmian
legislacyjnych w dziedzinie postępowania egzekucyjnego w administracji – cały czas
pozostaje niekwestionowanym autorytetem w tej dziedzinie, czego wyrazem było kilka
wydań komentarza pod jego redakcją, a potem wspólnie z prof. Romanem Hauserem.
Redaktorzy nie narzucali poglądów autorom, wychodząc z założenia, że każdy z nich
odpowiada za swoje dzieło, w tym merytoryczną treść komentarzy, prezentowane
stanowisko prawne i formę wypowiedzi.
Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji została uchwalona w 1966 r.,
a więc przeszło pół wieku temu. Oczywiście była wielokrotnie nowelizowana, przy
czym ostatnia „duża” nowelizacja weszła w życie 7.7.2020 r., a po niej miały miejsce
dwie dalsze, mniejsze nowelizacje. Ta „duża” niewątpliwie zmobilizowała wydawcę
i redaktorów do przygotowania całkowicie nowego komentarza, który oddajemy do rąk
Czytelnika.
Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie co do niniejszego komentarza.
Praca obejmuje stan prawny na dzień 12.10.2020 r., uwzględniając uchwalone zmiany,
które wejdą w życie 30.10.2020 r., 1.1.2021 r., 20.2.2021 r., 1.3.2021 r., 30.4.2021 r.,
30.10.2021 r. oraz 1.1.2022 r. oraz druki sejmowe IX kadencji Nr 239 i 534
(wg sprawozdania Komisji).
Prof. dr hab. Roman Hauser, Prof. dr hab. Marek Wierzbowski
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