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Wprowadzenie

Dominująca część należności stanowiących dochody własne jednostek sektora finansów publicz-
nych stanowią należności o charakterze publicznoprawnym. Jednocześnie większość tych jedno-
stek boryka się z rosnącą kwotą zaległości z tytułu podatków, opłat i innych niepodatkowych na-
leżności budżetowych. Publicznoprawny charakter tych należności przesądza o dochodzeniu ich
w trybie egzekucji administracyjnej. Postępowanie egzekucyjne w administracji służy doprowa-
dzeniu do realizacji przez zobowiązanego ciążącego na nim obowiązku – w zakresie objętym opra-
cowaniem – o charakterze pieniężnym. Stanowi typową procedurę wykonawczą, w toku której or-
gany egzekucyjne stosują środki egzekucyjne przewidziane w ustawie o postępowaniu egzekucyj-
nym w administracji.

Książka szczegółowo zestawia prawa i obowiązki wierzyciela będącego jednostką sektora finan-
sów publicznych w toku procedury egzekucyjnej, akcentując potencjalne pola jego aktywności. Co
istotne, rola wierzyciela wraz z przepisami całej ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w admi-
nistracji podlega procesowi ciągłych zmian. Z jednej strony rodzi to pewną dezorientację, z dru-
giej konieczność bieżącej analizy obowiązującego stanu prawnego przez pracowników tych jedno-
stek. Generalnie, modyfikacja pozycji wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym sprowadza się do
zwiększenia zakresu jego obowiązków. Wierzyciel w coraz większym zakresie musi samodzielnie
decydować o zasadności wszczęcia postępowania, gdy zaległości dotyczą niewypłacalnych multi-
dłużników. Dylemat: poddać każdą zaległość egzekucji, czy też – kierując się zasadami ekonomiki
postępowania – z tego zrezygnować, spotęgowało wejście w życie nowelizacji ustawy w zakresie
dotyczącym kosztów egzekucyjnych. W istotny sposób rozbudowano regulację dotyczącą odpowie-
dzialności małżonka zobowiązanego oraz osób trzecich. Wierzyciel obligowany jest również przez
prawodawcę do czynnego poszukiwania majątku zobowiązanego, szczególnie na etapie ponow-
nego wszczęcia egzekucji.

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym a administracji podlega licznym i znaczącym zmianom.
Spośród szeregu nowelizacji uchwalonych w 2019 r. najistotniejsze znaczenie mają:

1) ustawa z 11.9.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2070) – jej przepisy weszły w życie, co do
zasady, od 30.7.2020 r.,

2) ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1553) – przepisy tej ustawy wchodzą w życie
20.2.2021 r.

Książka oparta jest na stanie prawnym obowiązującym w dniu 1.1.2021 r., uwzględniając jedno-
cześnie zmiany, które wejdą w życie 20.2.2021 r. Dlatego informacje w niej zawarte, zestawiając
obowiązujący do 19.2.2021 r. stan prawny z uchwalonymi zmianami, umożliwią pracownikom od-
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powiedzialnym w jednostkach sektora finansów publicznych za dochodzenie należności publicz-
noprawnych w trybie egzekucji administracyjnej:

1) monitorowanie oraz podejmowanie stosownych czynności w toku już wszczętych i nadal
prowadzonych postępowań, w oparciu o dotychczasowy stan prawny,

2) określenie zakresu stosowania dotychczasowych oraz znowelizowanych norm poprzez pre-
zentację regulacji intertemporalnych,

3) płynne „wejście” w nowe regulacje postępowania egzekucyjnego w administracji.

Andrzej Bielski
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