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Tom III Systemu Prawa Administracyjnego Procesowego prezentuje dorobek
polskiej doktryny w zakresie badań nad prawem regulującym postępowanie
organów administracyjnych zmierzających do przymusowego wykonania obo-
wiązków pozostających w zakresie odpowiedzialności administracji publicznej
przez osoby uchylające się od dobrowolnego wykonania takich powinności.
Dostarcza również informacji o możliwościach uniknięcia ponoszenia ciężarów
wynikających z nieuzasadnionego prawnie zastosowania środków egzekucyj-
nych i zabezpieczających.

W publikacji uwzględniono oraz poddano krytycznej analizie i ocenie rezul-
taty dynamicznie rozwijającego się orzecznictwa sądów administracyjnych.

Tom III składa się z dwóch części. W części 1 przedstawiono:
• pojęcie, przedmiot i podstawy postępowania egzekucyjnego 

w administracji i egzekucji administracyjnej,
• zasady i podmioty postępowania egzekucyjnego,
• zasady prowadzenia egzekucji administracyjnej,
• zagadnienia związane ze stosowaniem w postępowaniu egzekucyjnym 

przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz z zawieszaniem 
i umarzaniem administracyjnego postępowania egzekucyjnego,

• problematykę kosztów egzekucyjnych,
• kwestie dotyczące zbiegu egzekucji.

Autorami publikacji są wybitni praktycy oraz teoretycy prawa, w tym sędziowie
sądów administracyjnych oraz organów administracji publicznej, zajmujący się
w swojej pracy zawodowej problematyką postępowania egzekucyjnego.
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Przystępując do przedsięwzięcia wydania Systemu Prawa Administracyjnego 
Procesowego (zwanego dalej „Systemem PAP”), jego Redaktorzy Naczelni za-
powiedzieli, że ich celem jest próba ukazania prawa regulującego postępowanie 
administracyjne w ujęciu systemowym, jako stwarzającego swoisty („rzeczywi-
sty”) balans dla coraz bardziej intensywnej i rozszerzającej się ingerencji państwa 
w kolejne sfery życia jednostki, dając jej realne gwarancje procesowe. Taki efekt 
prawo to miałoby uzyskiwać dzięki stosowaniu przyjętych konstrukcji z umia-
rem, żądając od stosujących te regulacje nie tylko jednoznacznego stwierdze-
nia zaistnienia wymaganych okoliczności faktycznych, ale także uwzględniania 
ogólnych wartości wynikających z  zasady demokratycznego państwa praw-
nego. Unormowania ustanowione i wykorzystywane w celu zapewnienia wy-
konania obowiązków, za których realizację odpowiadają organy administracji 
publicznej, przez tych, na których takie obowiązki ciążą, nazywane prawem ad-
ministracyjnego postępowania egzekucyjnego, to znacząca część systemu praw-
nego procedur administracyjnych. W niniejszym tomie zamierzamy wykazać, 
że identyczne założenia i cele przyświecać powinny, i w znakomitej większości 
przyświecają, przepisom prawa, jakie obowiązują i są stosowane na tym obszarze 
normatywnym. Co więcej, badania przeprowadzone przez autorów zamieszczo-
nych w tym tomie opracowań wykazują, że także o regulacji prawnej postępo-
wań nazwanych przez Redaktorów Naczelnych Systemu PAP postępowaniem 
wykonawczym możemy powiedzieć, iż ta część administracyjnego prawa proce-
sowego charakteryzuje się systemowością.

Głównym elementem systemu administracyjnego postępowania wykonaw-
czego (określanego w tym tomie także postępowaniem egzekucyjnym w znacze-
niu szerokim) jest pochodząca z 1966 r. ustawa o postępowaniu egzekucyjnym 
w  administracji (zwana w  tym tomie często ustawą egzekucyjną). Także ona 
sama charakteryzuje się systemowym charakterem, określając zarówno ogólne 
zasady, jakie obowiązują na całym obszarze działań mających doprowadzić do 
wykonania obowiązków poddanych egzekucji administracyjnej, jak i – poprzez 
odesłanie w kwestiach w niej nieuregulowanych do unormowań Kodeksu po-
stępowania administracyjnego – zabezpieczając, że moc obowiązującą na tym 
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gruncie mają mieć zasady i szczegółowe unormowania ogólnego postępowania 
administracyjnego. Tym samym zapewniono, aby te same sytuacje proceduralne 
były regulowane w  sposób względnie jednolity we wszystkich podstawowych 
typach postępowania administracyjnego.

Systemowy charakter prawnej regulacji administracyjnego postępowania 
wykonawczego zapewniony został także dzięki temu, że sama ustawa egzekucyj-
na została skonstruowana w sposób uporządkowany i kompleksowy, normując 
nie tylko postępowanie egzekucyjne w ścisłym znaczeniu, ale także procedury 
poprzedzające (postępowanie prowadzone przez organy uprawnione do żądania 
wszczęcia egzekucji administracyjnej oraz postępowanie zabezpieczające możli-
wość przeprowadzenia skutecznej egzekucji, zwane postępowaniem zabezpie-
czającym) i następujące po przeprowadzeniu takiego postępowania (działania 
związane z  podziałem wyegzekwowanych kwot, rozliczeniem kosztów postę-
powania egzekucyjnego oraz z dochodzeniem odpowiedzialności za naruszenie 
przepisów prawa podczas działań regulowanych tą ustawą). Konstrukcja ustawy 
egzekucyjnej świadczy o dość specyficznym podejściu ustawodawcy do sposo-
bu rozumienia wymogu jedności systemowej regulacji zawartej w danym akcie 
normatywnym. Znajdujemy w niej bowiem regulacje, które nie mają charakte-
ru proceduralnego, lecz ewidentnie kwalifikują się do zaliczenia do materialne-
go prawa administracyjnego. Mam tu na myśli niedawno wprowadzony do tej 
ustawy rozdział poświęcony utworzeniu i unormowaniu zasad funkcjonowania 
Rejestru Należności Publicznoprawnych (rozdział 1a w dziale I) oraz dodany do 
ustawy egzekucyjnej w 2001 r. przepis art. 67c (składający się z 15 paragrafów), 
określający sposób i  zasady nabywania, korzystania i pozbawiania uprawnień 
zawodowych do szacowania majątku, z którego ma być prowadzona egzekucja 
administracyjna, a także funkcjonowanie listy biegłych skarbowych. O ile zwią-
zek tej ostatniej regulacji z  administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym 
jest bardzo ścisły, o tyle wspomniany rejestr ma do spełnienia także inne funkcje 
niż służenie prowadzonym postępowaniom egzekucyjnym. Z tego też względu, 
a także z uwagi na brak w tej materii jakichkolwiek osiągnięć doktryny i orzecz-
nictwa sądowego, materia ta nie została w niniejszym tomie omówiona. Jeżeli 
okaże się w praktyce znacząca dla problematyki egzekucyjnej, to w kolejnym 
wydaniu Systemu PAP zostanie włączona do tomu III.

W trosce o  zapewnienie systemowego podejścia do problematyki admi-
nistracyjnego postępowania egzekucyjnego w  niniejszym opracowaniu zde-
cydowano się uwzględnić materię, która w  latach 2001–2013 znajdowała się 
w dziale  I ustawy egzekucyjnej jako jego rozdział 7, a mianowicie udzielanie 
pomocy obcemu państwu oraz korzystanie z  jego pomocy przy dochodzeniu 
należności pieniężnych. Dziś kwestie te normowane są ustawą z 11.10.2013 r. 
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o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych 
należności pieniężnych. O  ile oceny zasadności zamieszczenia bądź usunięcia 
z  ustawy egzekucyjnej tej materii mogą być i  są zróżnicowane, o  tyle próba 
ukazania systemu administracyjnego postępowania egzekucyjnego z pominię-
ciem tych zagadnień byłaby istotnym błędem. Nie ulega bowiem wątpliwości, 
że  funkcjonalnie materie normowane obiema ustawami wzajemnie się prze-
nikają i uzupełniają. Jak wielka jest skala i doniosłość problemów związanych 
z udzielaniem oraz korzystaniem z pomocy innych państw w dochodzeniu n a-
leżności, okazało się po zakończeniu prac nad tym tomem, w którym rozdział 
im poświęcony okazał się najobszerniejszy.

We wstępie do tomu I Systemu PAP jego autorzy zwracali uwagę na dyna-
mikę działalności ustawodawcy w obszarze prawa administracyjnego i procedur 
administracyjnych. Na gruncie problematyki egzekucyjnej owa dynamika może 
wręcz porażać. Ustawa egzekucyjna była bowiem zmieniana bodaj najczęściej. 
Od jej wejścia w życie doznała 148 nowelizacji, z czego do 1989 r. uczyniono to 
tylko trzykrotnie, od 2004 r. – 112-krotnie, a od 2016 r. – 44-krotnie. Najbar-
dziej intensywne (swym zakresem) i liczne zmiany nastąpiły od 2018 r. Było ich 
27. Doczekała się ona 9 tekstów jednolitych. Ukazana częstotliwość i głębokość 
zmian powodują, że rozpoznanie i ustalenie odpowiedniego stanu obowiązują-
cego prawa, jakie ma zostać zastosowane dzisiaj w danej sytuacji procesowej, za-
czyna przypominać prace mitycznego Syzyfa. Na skalę problemów związanych 
ze stosowanie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym wskazuje ponadto ilość 
zapadających na ich tle wyroków sądów administracyjnych. O ile w udostępnio-
nej przez Naczelny Sąd Administracyjny ogółowi bazie dostępnych jest niespeł-
na 370 wyroków wydanych do 2003 r., o tyle do 2015 r. zapadło ich już ponad 
9,5 tys., a od 2016 r. – kolejnych 9,2 tys. Czy w takich okolicznościach możliwe 
jest zrealizowanie i zapewnienie ochrony wszystkim podstawowym wartościom 
płynącym z zasady demokratycznego państwa prawnego, można mieć uzasad-
nione wątpliwości.

Udostępniany Czytelnikom kolejny tom Systemu PAP wydawnictwo 
zmuszone było podzielić na dwie części, których zawartość jest nieco odmien-
na od tego, co  zapowiadano w  pierwszym tomie tego systemu. Okazało się 
bowiem, że problematyka ogólna jest tak rozległa i poświęcono jej tak wiele 
uwagi w  poszczególnych rozdziałach, że  planowane początkowo zamieszcze-
nie w  części drugiej jedynie zagadnień związanych z  postępowaniem zabez-
pieczającym i  z  wzajemną pomocą w  dochodzeniu należności skutkowałoby 
nieproporcjonalnymi rozmiarami obu części. Również skala dorobku dok-
tryny i  orzecznictwa odnoszących się do zagadnień ogólnych uregulowanych 
w dziale I ustawy egzekucyjnej jest zdecydowanie większa niż odnoszącego się 
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do kwestii unormowanych w pozostałych działach tej ustawy oraz w ustawie 
o wzajemnej pomocy łącznie. Dlatego część pierwszą ograniczono do rozdzia-
łów poświęconych wyłącznie problematyce ogólnej, a zasady stosowania środ-
ków egzekucyjnych, postępowania zabezpieczającego, reguły odpowiedzialności 
za naruszenie przepisów ustawy oraz tematykę udzielania i korzystania z pomo-
cy innych państw w dochodzeniu należności omówiono w części drugiej.

Opracowanie powstało przy uwzględnieniu stanu prawnego na 1.04.2020 r., 
przy czym mając na uwadze wejście w życie w marcu, lipcu i październiku tego 
roku kolejnych nowelizacji ustawy egzekucyjnej, zadbano o zasygnalizowanie 
wynikających z  tych zmian konsekwencji oraz szeregu problemów, pomimo 
że nie doczekały się one w zasadzie jeszcze żadnego omówienia w doktrynie, 
a tym bardziej nie były oceniane w orzecznictwie.

Dariusz Ryszard Kijowski
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5.3. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA 
EGZEKUCYJNEGO PRZED ORGANEM 

EGZEKUCYJNYM

5.3.1. WSZCZĘCIE ADMINISTRACYJNEGO 
POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO

Ustawa egzekucyjna precyzyjnie określa moment wszczęcia egzekucji admi-
nistracyjnej94, natomiast nie reguluje daty wszczęcia administracyjnego po-
stępowania egzekucyjnego, w  ramach którego organ egzekucyjny wszczyna 
i prowadzi tę egzekucję95. W tej sytuacji należy odpowiednio stosować art. 61 
§ 3 k.p.a., który normuje datę wszczęcia postępowania administracyjnego na 
żądanie strony. W myśl tego przepisu jest to dzień doręczenia organowi admini-
stracji publicznej żądania strony. Można zatem przyjąć, że wszczęcie postępowa-
nia egzekucyjnego prowadzonego przez organ egzekucyjny następuje z dniem 
doręczenia mu przez wierzyciela wniosku o wszczęcie egzekucji administracyj-
nej wraz z  tytułem wykonawczym. Takie stanowisko zostało po raz pierwszy 
sformułowane w uchwale  SN (7) z  28.05.1992  r., III AZP 5/9296, w której 
stwierdzono, że z uwagi na brak w ustawie egzekucyjnej odrę  bnych uregulowań 
dotyczących trybu wszczęcia postępowania egzekucyjnego datę wszczęcia tego 
postępowania określa się zgodnie z art. 61 § 3 k.p.a.97 Pogląd ten zyskał akcep-
tację części doktryny, a zwłaszcza tych jej przedstawicieli, którzy jako odrębne 
pojęcia traktują egzekucję administracyjną oraz administracyjne postępowanie 
egzekucyjne, w ramach którego jest ona prowadzona98.

94 W myśl art. 26 § 5 u.p.e.a. wszczęcie egzekucji administracyjnej następuje z chwilą doręczenia 
zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego lub doręczenia dłużnikowi zajętej wierzytelności zawia-
domienia o zajęciu wierzytelności lub innego prawa majątkowego, jeżeli to doręczenie nastąpiło przed 
doręczeniem zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego.

95 Należy zauważyć, że ustawodawca dostrzegł potrzebę uregulowania momentu wszczęcia po-
stępowania egzekucyjnego i dokonał tego nowelizacją z 4.07.2019 r., dodając art. 26 § 3a no rmujący 
to zagadnienie. Przepis ten wejdzie w życie 20.02.2021 r.

96 OSNC 1992/10, poz. 175.
97 Takie samo stanowisko można spotkać też w  orzecznictwie sądów administracyjnych; 

zob. np. wyrok NSA z 25.02.2000 r., III SA 563/99, LEX nr 47242.
98 Zob. M. Masternak [w:] T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka, Administracyjne…, 2013, 

s.  103–104; zob.  też M.  Żyliński, Postępowanie egzekucyjne w  administracji, Suwałki 1994, s.  35. 
Odmienne stanowisko prezentuje D. Jankowiak, który uważa, że samo złożenie wniosku z tytułem 
wykonawczym do organu egzekucyjnego nie powoduje wszczęcia postępowania egzekucyjnego; 
zob. D. Jankowiak, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz, Wrocław 2005, 
s. 360. Stanowisko to stanowi konsekwencję prezentowanego przez tego Autora poglądu, że postępo-
wanie egzekucyjne jest tożsame z egzekucją administracyjną.
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W przypadku przekazania organowi egzekucyjnemu tytułu egzekucyjnego 
wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji administracyjnej drogą elektroniczną 
odpowiednie zastosowanie będzie miał przepis art. 61 § 3a k.p.a., który stanowi, 
że datą wszczęcia postępowania na żądanie strony wniesione tą drogą jest dzień 
wprowadzenia żądania do systemu teleinformatycznego organu administracji 
publicznej.

Należy zaznaczyć, że 30.07.2020 r. wejdzie w życie art. 26 § 1g, dodany 
nowelizacją z 11.09.2019 r., który reguluje skutki przekazania organowi egze-
kucyjnemu drogą elektroniczną przy wykorzystaniu systemu teleinformatycz-
nego wadliwego tytułu wykonawczego. W myśl tego przepisu w przypadku, 
gdy w ten sposób przekazany tytuł wykonawczy zawiera dane zobowiązanego, 
o których mowa w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 27 
§ 2b pkt 4 u.p.e.a., niezgodne z danymi zawartymi w rejestrze PESEL albo 
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub zawie-
ra dane wierzyciela i  podstawę prawną niezgodne ze  słownikami referencyj-
nymi zamieszczonymi na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw 
finansów publicznych bądź też nie zawiera danych, innych niż wyżej wska-
zane, wymaganych przepisami art.  27 u.p.e.a., wierzyciel jest zawiadamiany 
o nieprzyjęciu tytułu wykonawczego wraz z podaniem przyczyny jego nieprzy-
jęcia. Zawiadomienie to przekazuje się za pośrednictwem systemu teleinfor-
matycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub 
 inny organ wyznaczony przez ministra właściwego do spraw finansów pub-
licznych. Nowo dodany przepis nie wskazuje organu, który dokonuje tego 
zawiadomienia, jednak z  treści analizowanego przepisu można wnioskować, 
że o nieprzyjęciu tytułu wykonawczego z powodu wskazanych wyżej wad bę-
dzie decydował organ prowadzący system telekomunikacyjny i on też będzie 
dokonywał wspomnianego zawiadomienia. W przypadku nieprzyjęcia tytułu 
wykonawczego dokument ten w ogóle nie trafi do organu egzekucyjnego i tym 
samym jego przekazanie przez wierzyciela do systemu teleinformatycznego nie 
spowoduje wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Takie rozwiązanie może 
budzić poważne wątpliwości, głównie z tego powodu, że wierzyciel nie będzie 
miał możliwości obrony przed niesłusznym nieprzyjęciem tytułu wykonaw-
czego. Zawiadomienie o  nieprzyjęciu tytułu wykonawczego będzie bowiem 
następować w  drodze niezaskarżalnej w  trybie administracyjnym czynności 
materialno-technicznej, dokonanej jeszcze przed wszczęciem postępowania 
egzekucyjnego. Wydaje się, że  na nieprzyjęcie tytułu wykonawczego będzie 
można wnieść skargę do sądu administracyjnego, czynność tę można bowiem 
zakwalifikować do form działania, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a., 
tj. aktów i czynności z zakresu administracji publicznej niebędących decyzjami 
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ani postanowieniami, o których mowa w pkt 1–3 tego paragrafu, dotyczących 
uprawnień lub obowiązków wynikających z mocy prawa.

Przedstawione wyżej nowe uregulowania dotyczące nieprzyjęcia wadliwego 
tytułu wykonawczego przekazanego drogą elektroniczną przy wykorzystaniu sy-
stemu teleinformatycznego nie będą miały zastosowania w odniesieniu do jed-
nolitego tytułu wykonawczego oraz zagranicznego tytułu wykonawczego.

5.3.2. CZYNNOŚ CI WSTĘPNE ORGANU 
EGZEKUCYJNEGO

Od momentu wszczęcia postępowania egzekucyjnego rozpoczyna się jego pierw-
sza faza, w której organ ten nie stosuje jeszcze egzekucji administracyjnej, lecz 
dokonuje wstępnych czynności procesowych polegających na badaniu swojej 
właściwości do prowadzenia w danej sprawie postępowania egzekucyjnego oraz 
dopuszczalności egzekucji administracyjnej.

Wymóg badania swojej właściwości przez organ prowadzący postępowanie 
egzekucyjne wynika z art. 19 k.p.a., który na podstawie odesłania zawartego 
w art.  18 u.p.e.a. ma odpowiednie zastosowanie w postępowaniu egzekucyj-
nym. Wymieniony przepis nakłada na organ administracji publicznej obowią-
zek przestrzegania z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej. Stąd też 
pierwszą czynnością, którą powinien podjąć organ egzekucyjny po otrzymaniu 
wniosku o wszczęcie egzekucji administracyjnej wraz z tytułem wykonawczym, 
powinno być zbadanie, czy jest właściwy do prowadzenia egzekucji obowiązku 
wskazanego w tytule wykonawczym. Jeśli stwierdzi, że nie jest właściwy, wów-
czas – stosownie do art. 65 § 1 k.p.a. w zw. z art. 18 u.p.e.a. – ma obowiązek 
przekazać wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji wraz z tytułem wykonaw-
czym organowi właściwemu99.

Natomiast gdy organ egzekucyjny uzna, że prowadzenie postępowania do-
tyczącego obowiązku wskazanego w tytule wykonawczym należy do jego wła-
ściwości, wówczas przystępuje do badania z urzędu dopuszczalności egzekucji 
administracyjnej. W tej fazie organ egzekucyjny zobowiązany jest ustalić nastę-
pujące okoliczności: 1) czy obowiązek objęty tytułem wykonawczym podlega 
egzekucji administracyjnej? 2) czy nie zachodzi prawdopodobieństwo, że w eg-
zekucji nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne? 3) czy tytuł 
wykonawczy spełnia wymagania określone w ustawie?

99 Szerzej na temat konsekwencji prawnych braku właściwości organu egzekucyjnego 
zob. L. Klat-Wertelecka, Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczących bra-
ku właściwości organu – w postępowaniu egzekucyjnym w administracji [w:] Kodyfikacja postępowania 
administracyjnego. Na 50-lecie k.p.a., red. J. Niczyporuk, Lublin 2010, s. 318 i n.
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Przyczyny niepodlegania egzekucji administracyjnej obowiązku, które-
go dotyczy tytuł wykonawczy, mogą mieć charakter zarówno podmiotowy, 
jak  i  przedmiotowy100. Przeszkodą w  egzekwowaniu obowiązku na drodze 
egzekucji administracyjnej o  charakterze podmiotowym są przewidziane 
w art. 14 u.p.e.a. wyłączenia dotyczące stosowania egzekucji administracyjnej 
wobec osób korzystających z  przywilejów i  immunitetów dyplomatycznych. 
Podmiotową przyczyną niedopuszczalności prowadzenia egzekucji jest też złoże-
nie wniosku o jej przeprowadzenie przez podmiot niemający do tego legitymacji. 
Należy zaznaczyć, że prawo do wystąpienia z takim wnioskiem posiada wyłącz-
nie wierzyciel, a zatem jeden z podmiotów wymienionych w art. 5 u.p.e.a.

Natomiast przyczyną niedopuszczalności egzekucji o charakterze przedmio-
towym będzie stwierdzenie, że obowiązek, którego dotyczy tytuł wykonawczy, 
nie podlega egzekucji administracyjnej (np. z tego względu, że przewidziana zo-
stała droga sądowa101). Należy przy tym podkreślić, że organ egzekucyjny bada 
jedynie to, czy obowiązek objęty tytułem wykonawczym podlega egzekucji ad-
ministracyjnej, natomiast nie jest uprawniony do badania ani jego zasadności 
(np.  tego, czy decyzja, z której wynika obowiązek, jest prawidłowa), ani wy-
magalności102. Za poprawne ustalenie tych okoliczności odpowiada wyłącznie 
wierzyciel103.

W tym stadium postępowania egzekucyjnego organ egzekucyjny również 
ocenia prawdopodobieństwo uzyskania w wyniku przeprowadzenia egzekucji 
co najmniej kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne. Jeśli organ egzekucyj-
ny uprawdopodobni, że kwoty takiej nie uda się uzyskać, egzekucja admini-
stracyjna nie powinna w  ogóle być prowadzona, gdyż naruszałoby to zasadę 
celowości i ekonomiki postępowania.

W ramach badania dopuszczalności egzekucji administracyjnej organ eg-
zekucyjny ponadto sprawdza, czy tytuł wykonawczy spełnia wymogi formalne 
przewidziane w  art.  27 § 1 i  2 u.p.e.a. (tzn.  czy zawiera wszystkie elementy 

100 Por. B. Adamiak [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie…, 2015, s. 553.
101 Szerzej na temat przesłanek niedopuszczalności egzekucji administracyjnej ze względu na 

dopuszczalność drogi sądowej zob. L. Klat-Wertelecka, Niedopuszczalność…, s. 139 i n.
102 Warto zaznaczyć, że wymagalność obowiązku może być badana przez organ egzekucyjny 

w razie wniesienia przez zobowiązanego zarzutu opartego na przesłance z art. 33 § 1 pkt 2 u.p.e.a. Jed-
nak będzie to miało miejsce dopiero w toku postępowania, a nie na etapie jego wszczęcia; por. T. Ję-
drzejewski, P. Rączka, Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Gdańsk 2000, s. 87.

103 Badanie zasadności obowiązku jest dopuszczalne w  sytuacji, gdy organ egzekucyjny jest 
jednocześnie wierzycielem. Na przykład wójt, występując w roli wierzyciela i organu egzekucyjnego, 
może badać pod względem merytorycznym własne decyzje, z tym że czyni to nie jako organ egzekucyj-
ny, lecz jako organ, który je wydał; zob. W. Piątek, A. Skoczylas [w:] Postępowanie…, red. R. Hauser, 
A. Skoczylas, 2018, art. 29.
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wskazane w tych przepisach, czy poszczególne składniki tytułu wykonawczego 
są prawidłowe itd.). W orzecznictwie i doktrynie nie ma zgodności poglądów 
co do tego, czy w razie stwierdzenia braków formalnych wniosku o wszczęcie 
egzekucji administracyjnej lub tytułu wykonawczego organ egzekucyjny po-
winien zastosować art. 64 § 2 k.p.a. i na jego podstawie wezwać wierzyciela 
do usunięcia stwierdzonych wad w ciągu 7 dni pod rygorem nieprzystąpienia 
do egzekucji administracyjnej. Za stosowaniem wezwania do usunięcia braków 
wniosku lub tytułu wykonawczego opowiedziała się B.  Adamiak104, a  także 
niektóre składy orzekające sądów administracyjnych105. Odmienne stanowisko 
prezentuje A. Skoczylas, który uważa, że przepis art. 64 § 2 k.p.a., dotyczący 
usunięcia braków podania, nie ma tu odpowiedniego zastosowania z uwagi na 
wyraźne brzmienie art. 29 § 2 w zw. z art. 27 § 1 i 2 u.p.e.a. Organ egzeku-
cyjny nie ma zatem obowiązku wezwania wierzyciela do usunięcia wad tytu-
łu wykonawczego. Podobny podgląd można spotkać w niektórych wyrokach 
sądów administracyjnych106. Stanowisko A.  Skoczylasa wraz z  podaną przez 
niego argumentacją uznać należy za trafne. Warto przy tym zauważyć, że wy-
powiedź tego Autora dotyczy wad formalnych tytułu wykonawczego, natomiast 
nie wiadomo, czy odnosi się ona również do wniosku o  wszczęcie egzekucji 
administracyjnej, jak to ma miejsce w przypadku stanowiska B. Adamiak, które 
dotyczy obu tych dokumentów sporządzanych przez wierzyciela. Jeśli przyjąć, 
że wniosek, o którym mowa, mimo że jest zawarty w tym samym dokumen-
cie co tytuł wykonawczy, stanowi odrębną czynność procesową (ma charakter 
żądania w  rozumieniu przepisów art.  63 § 1 k.p.a.), to  teoretycznie zasadne 
wydaje się odpowiednie stosowanie do niego art. 64 § 2 k.p.a., dotyczącego 
usuwania wad formalnych podania. Za  takim stanowiskiem przemawia fakt, 
że szczególna regulacja zawarta w art. 29 § 2 u.p.e.a. dotyczy wyłącznie sytuacji, 
w której stwierdzono wady tytułu wykonawczego, a nie wniosku o wszczęcie 
postępowania. Jednak z uwagi na fakt, że we wzorach tytułów wykonawczych 
niektóre elementy wniosku (np. oznaczenie osoby, od której pochodzi, podpis 
wnoszącego) są jednocześnie składnikami tytułu wykonawczego (np. oznacze-
nie wierzyciela, podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela), 
w  praktyce raczej nie wystąpi sytuacja, w  której braki formalne podania nie 

104 Zob. B. Adamiak [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie…, 2015, s. 977. Zdaniem 
Autorki wezwania do usunięcia wad tytułu wykonawczego nie stosuje się do jednolitego tytułu wyko-
nawczego otrzymanego od państwa obcego.

105 Zob. wyrok WSA w Warszawie z 4.08.2005 r., III SA/Wa 613/05, ZNSA 2006/1, s. 122 i n.
106 Zob. wyrok NSA z 29.04.1999 r., I SA/Wr 716/97, LEX nr 37826, w którym stwierdzono, 

że „nie sposób przyjąć za odpowiadające prawu stwierdzenie, iż braki tytułu wykonawczego mogą ulec 
poprawieniu przez wierzyciela w piśmie stanowiącym odpowiedź na pismo organu egzekucyjnego”.
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