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WstêpWstêpCelem zaproponowanego opracowania, maj¹cego charakter jednocze-
œnie poradnika dla praktyków i podrêcznika dla studentów, jest przybli¿e-
nie zawi³ych spraw zwi¹zanych z wymuszaniem wykonania obowi¹zków
podatkowych, a tak¿e œrodkami prawnymi pozwalaj¹cymi z³agodziæ
uci¹¿liwoœæ egzekucji oraz skutecznie broniæ siê przed dzia³aniami nie-
zgodnymi z obowi¹zuj¹cym prawem. Omówienie tych kwestii ma istotne
znaczenie nie tylko z teoretycznego, ale równie¿ z praktycznego punktu
widzenia. Wspó³czeœnie ka¿de pañstwo demokratyczne posiada szeroki
katalog œrodków wymuszaj¹cych wykonanie obowi¹zków oraz œrodków
zaskar¿enia s³u¿¹cych zapobieganiu bezprawnym dzia³aniom organów
administracji pañstwowej. Ich skutecznoœæ jest zale¿na jednak nie tylko
od funkcjonowania kadry urzêdniczej, ale równie¿ od poziomu œwiado-
moœci prawnej obywateli.

Za³o¿eniem przyjêtym przez autora jest wskazanie z jednej strony opty-
malnej procedury zwi¹zanej ze wszczêciem postêpowania egzekucyjnego
i stosowaniem œrodków egzekucyjnych, a z drugiej skutecznej obrony
przed nadmiern¹ dokuczliwoœci¹ egzekucji oraz dzia³aniami wykra-
czaj¹cymi poza normy prawne.

Ubocznym celem niniejszego opracowania jest ukazanie jak kosztow-
ny jest system, w którym nie jest uwzglêdniana zasada celowoœci egzeku-
cji, wskazanie aspektów prakseologicznych struktury administracji zwi¹za-
nej z wymuszaniem wykonania obowi¹zków, ustalenie, które uprawnienia
organów egzekucyjnych stanowi¹ zagro¿enie dla Ÿróde³ opodatkowania
oraz stwierdzenie co decyduje o ma³ej efektywnoœci tych organów.

Tak sformu³owane problemy znalaz³y swój wyraz w konstrukcji pracy.
W pierwszych dwóch rozdzia³ach omówiono kwestie zwi¹zane z dzia-

³aniami umo¿liwiaj¹cymi skuteczne przeprowadzenie egzekucji, a miano-
wicie zosta³a dokonana analiza oraz przedstawiona istota postêpowania
zabezpieczaj¹cego (Rozdzia³ I) oraz zakres czynnoœci poprzedzaj¹cych
wszczêcie postêpowania egzekucyjnego (Rozdzia³ II). W tej czêœci opra-
cowania omówiono przede wszystkim okolicznoœci pozwalaj¹ce wszcz¹æ
postêpowanie zabezpieczaj¹ce, a tak¿e zakres praw i obowi¹zków g³ów-
nych uczestników postêpowania egzekucyjnego, czyli d³u¿nika i wierzy-
ciela.
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Nie mniej wa¿ne z punktu widzenia celu jaki ma zostaæ osi¹gniêty po-
przez wszczêcie egzekucji s¹ zagadnienia ogólne, dotycz¹ce wszczêcia
postêpowania egzekucyjnego oraz samej egzekucji, ujête w drugim bloku
tematycznym obejmuj¹cym Rozdzia³y III, IV i V. W Rozdziale III zosta³y
szczegó³owo omówione wszystkie zasady ogólne postêpowania egzeku-
cyjnego oraz skutki zwi¹zane z wszczêciem postêpowania egzekucyjne-
go. W Rozdziale IV wskazane zosta³y kwestie zwi¹zane z wszczêciem
egzekucji. Z kolei w Rozdziale V przedstawione zosta³y kwestie zwi¹zane
z przeszkodami w prowadzeniu egzekucji.

Trzeci blok tematyczny obejmuj¹cy Rozdzia³y VI i VII, dotyczy œrod-
ków egzekucyjnych (sposobów egzekucji) oraz œrodków zaskar¿enia.
W Rozdziale VI omówione zosta³y wszystkie sposoby egzekucji – zarów-
no obowi¹zków pieniê¿nych, jak i niepieniê¿nych. Natomiast w Rozdzia-
le VII pokazane zosta³y g³ówne œrodki zaskar¿enia przewidziane w usta-
wie o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji.

Czwarty blok tematyczny, obejmuj¹cy Rozdzia³ VIII, dotyczy czyn-
noœci poegzekucyjnych, przede wszystkim podzia³u kwoty uzyskanej
w egzekucji oraz przes³anek powoduj¹cych umorzenie postêpowania
egzekucyjnego.
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