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5.6.3.1. Udzielanie wzajemnej pomocy poprzez przekazanie informacji
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pieniężnych
5.6.3.4.1. Wzajemna pomoc w egzekucji i zabezpieczeniu
należności jako bezpośrednia forma dochodzenia
należności
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5.6.3.4.2.4. Charakterystyka podstaw zarzutów
w sprawie tytułu wykonawczego
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ROZDZIAŁ 1
POJĘCIE, PRZEDMIOT I PODSTAWY POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO
W ADMINISTRACJI I EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ
1.1. Pojęcie i struktura administracyjnego postępowania egzekucyjnego
1.1.1. Wykonywanie obowiązków administracyjnych
1.1.2. Przymus administracyjny
1.1.3. Geneza i ewolucja środków przymusu
1.1.4. Pojęcie, istota i cel administracyjnego postępowania egzekucyjnego,
zabezpieczającego i egzekucji administracyjnej
1.1.4.1. Pojęcie postępowania egzekucyjnego i egzekucji administracyjnej
1.1.4.2. Istota i cel administracyjnego postępowania egzekucyjnego
sensu stricto
1.1.4.3. Istota i cel administracyjnego postępowania zabezpieczającego
1.1.4.4. Istota i cel egzekucji administracyjnej
1.2. Struktura administracyjnego postępowania egzekucyjnego
1.2.1. Struktura postępowania wierzycieli administracyjnego postępowania
egzekucyjnego
1.2.2. Struktura administracyjnego postępowania sensu stricto i sensu largo
1.3. Przedmiot postępowania egzekucyjnego
1.3.1. Uwagi ogólne
1.3.2. Obowiązki o charakterze pieniężnym podlegające egzekucji
administracyjnej
1.3.2.1. Podatki, opłaty i inne należności, do których stosuje się
przepisy działu III o.p.
1.3.2.2. Niepodatkowe należności budżetowe, do których stosuje się
przepisy ustawy o finansach publicznych
1.3.2.3. Należności z tytułu przychodów z prywatyzacji
1.3.2.4. Należności pieniężne przekazane do egzekucji administracyjnej
na podstawie innych ustaw
1.3.2.5. Pozostałe obowiązki o charakterze pieniężnym
1.3.2.6. Należności pieniężne państwa członkowskiego i państwa trzeciego
1.3.3. Obowiązki o charakterze niepieniężnym
1.3.3.1. Uwagi ogólne
1.3.3.2. Obowiązki pozostające we właściwości organów administracji
rządowej i samorządu terytorialnego lub przekazane do egzekucji
administracyjnej na podstawie przepisu szczególnego
1.3.3.3. Pozostałe obowiązki o charakterze pieniężnym
1.4. Podstawy egzekucji administracyjnej
1.4.1. Uwagi wprowadzające
1.4.2. Decyzja i postanowienie jako tytuł egzekucyjny
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1.4.3. Możliwość wykorzystania ugody administracyjnej jako podstawy egzekucji
1.4.4. Przepis powszechnie obowiązującego prawa jako tytuł egzekucyjny
1.4.5. Tytuł wykonawczy wystawiony przez ministra właściwego
do spraw finansów publicznych jako podstawa egzekucji administracyjnej
1.4.6. Tytuły egzekucyjne niebędące orzeczeniami
1.4.6.1. Uwagi ogólne
1.4.6.2. Obowiązki podlegające egzekucji administracyjnej
na podstawie tytułów egzekucyjnych niebędących orzeczeniami
1.4.6.3. Uproszczone tytuły egzekucyjne
1.4.6.4. Warunki prowadzenia egzekucji administracyjnej na podstawie
uproszczonych tytułów egzekucyjnych
1.4.6.5. Szczególne uproszczone tytuły egzekucyjne w egzekucji
administracyjnej nieprzewidziane w ustawie o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji
1.4.7. Inne decyzje, postanowienia i orzeczenia niż określone w art. 3 u.p.e.a.
1.4.7.1. Uwagi ogólne
1.4.7.2. Obowiązki egzekwowane na podstawie art. 4 u.p.e.a.
1.4.8. Obowiązki indywidualne poddane egzekucji administracyjnej
bez wskazania dokumentu mającego stanowić tytuł egzekucyjny
1.5. Podsumowanie
ROZDZIAŁ 2
ZASADY POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO W ADMINISTRACJI
2.1. Pojęcie oraz systematyka zasad ogólnych stosowanych w postępowaniu
egzekucyjnym w administracji
2.2. Stosowanie zasad ogólnych systemu prawa w postępowaniu egzekucyjnym
w administracji
2.3. Odpowiednie stosowanie w postępowaniu egzekucyjnym zasad ogólnych
postępowania administracyjnego
2.4. Zasady postępowania egzekucyjnego w ścisłym znaczeniu
2.4.1. Zagadnienia ogólne
2.4.2. Przegląd katalogów zasad postępowania egzekucyjnego prezentowanych
w piśmiennictwie
2.5. Katalog zasad postępowania egzekucyjnego
2.5.1. Zasada celowości
2.5.2. Zasada obowiązku prowadzenia egzekucji administracyjnej
2.5.3. Zasada stosowania środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie
2.5.4. Zasada stosowania środków prowadzących bezpośrednio
do wykonania obowiązku
2.5.5. Zasada stosowania najłagodniejszych środków egzekucyjnych
2.5.6. Zasada niezbędności
2.5.7. Zasada poszanowania minimum egzystencji
2.5.8. Zasada upomnienia
2.5.9. Zasada gospodarnego prowadzenia egzekucji
2.5.10. Zasada niezależności stosowania środków egzekucyjnych
od środków represyjnych
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ROZDZIAŁ 3
PODMIOTY POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO W ADMINISTRACJI
3.1. O potrzebie mówienia o podmiotach postępowania egzekucyjnego
3.2. O dopuszczalności stosowania pojęcia strony postępowania administracyjnego
wobec podmiotów biorących udział w postępowaniu egzekucyjnym
w administracji
3.3. Swoiste sposoby rozumienia pojęcia strony postępowania egzekucyjnego
3.3.1. Swoiste cechy postępowania egzekucyjnego w administracji
3.3.2. Koncepcja strony aktywnej i strony biernej
3.3.3. Osoby trzecie w strukturze podmiotowej postępowania egzekucyjnego
w administracji
3.3.4. Koncepcja strony wykonującej funkcje władcze i strony niedysponującej
władztwem
3.4. Poglądy doktryny na strukturę podmiotową postępowania egzekucyjnego
w administracji
3.5. Propozycja nowej klasyfikacji podmiotów biorących udział w postępowaniu
egzekucyjnym w administracji
3.5.1. Organ egzekucyjny
3.5.2. Wierzyciel
3.5.3. Zobowiązany
3.5.4. Podmioty zainteresowane postępowaniem egzekucyjnym
3.5.5. Podmioty pełniące funkcje pomocnicze przy stosowaniu
środków egzekucyjnych
ROZDZIAŁ 4
ROZSTRZYGNIĘCIA I STOSOWANIE PRZEPISÓW
KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM
4.1. Rozstrzygnięcia i stanowiska w sprawach dotyczących postępowania
egzekucyjnego
4.1.1. Uwagi ogólne
4.1.2. Decyzje
4.1.3. Postanowienia
4.1.4. Akty pomocniczo-uzupełniające
4.1.5. Tytuł wykonawczy i zarządzenie zabezpieczenia
4.2. Zastosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
4.2.1. Uwagi ogólne
4.2.2. Odpowiednie stosowanie przepisów o zakresie obowiązywania
(art. 1–4 k.p.a.)
4.2.3. Odpowiednie stosowanie przepisów zawierających definicje legalne
(art. 5 k.p.a.)
4.2.4. Odpowiednie stosowanie przepisów o zasadach ogólnych postępowania
administracyjnego (art. 6–16 k.p.a.)
4.2.5. Odpowiednie stosowanie przepisów o organach wyższego stopnia
i organach naczelnych (art. 17 i 18 k.p.a.)
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4.2.6. Odpowiednie stosowanie przepisów o właściwości rzeczowej
i miejscowej organów (art. 19–23 k.p.a.)
4.2.7. Odpowiednie stosowanie przepisów o wyłączeniu pracownika
oraz organu (art. 24–27 k.p.a.)
4.2.8. Odpowiednie stosowanie przepisów o stronie postępowania
(art. 28–34 k.p.a.)
4.2.9. Odpowiednie stosowanie przepisów o załatwianiu spraw
(art. 35–38 k.p.a.)
4.2.10. Odpowiednie stosowanie przepisów o doręczeniach (art. 39–49b k.p.a.)
4.2.11. Odpowiednie stosowanie przepisów o wezwaniach (art. 50–56 k.p.a.)
4.2.12. Odpowiednie stosowanie przepisów o terminach (art. 57–60 k.p.a.)
4.2.13. Odpowiednie stosowanie przepisów o wszczęciu postępowania
(art. 61–66 k.p.a.)
4.2.14. Odpowiednie stosowanie przepisów o metrykach, protokołach
i adnotacjach (art. 66a–72 k.p.a.)
4.2.15. Odpowiednie stosowanie przepisów o udostępnianiu akt
(art. 73 i 74 k.p.a.)
4.2.16. Odpowiednie stosowanie przepisów o dowodach (art. 75–88a k.p.a.)
4.2.17. Odpowiednie stosowanie przepisów o rozprawie (art. 89–96 k.p.a.)
4.2.18. Odpowiednie stosowanie przepisów o mediacji (art. 96a–96n k.p.a.)
4.2.19. Odpowiednie stosowanie przepisów o zawieszeniu postępowania
(art. 97–103 k.p.a.)
4.2.20. Odpowiednie stosowanie przepisów o decyzjach (art. 104–113 k.p.a.)
4.2.21. Odpowiednie stosowanie przepisów o ugodzie (art. 114–122 k.p.a.)
4.2.22. Odpowiednie stosowanie przepisów o milczącym załatwieniu sprawy
(art. 122a–122h k.p.a.)
4.2.23. Odpowiednie stosowanie przepisów o postanowieniach
(art. 123–126 k.p.a.)
4.2.24. Odpowiednie stosowanie przepisów o odwołaniach (art. 127–140 k.p.a.)
4.2.25. Odpowiednie stosowanie przepisów o zażaleniach (art. 141–144 k.p.a.)
4.2.26. Odpowiednie stosowanie przepisów o wznowieniu postępowania
oraz o stwierdzeniu nieważności decyzji (art. 145–152, 156–159 k.p.a.)
4.2.27. Odpowiednie stosowanie przepisów o uchyleniu, zmianie oraz stwierdzeniu
wygaśnięcia decyzji (art. 154–155, 161–162 k.p.a.)
4.2.28. Odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu uproszczonym
(art. 163b–163g k.p.a.)
4.2.29. Odpowiednie stosowanie przepisów o udziale prokuratora
(art. 182–189 k.p.a.)
4.2.30. Odpowiednie stosowanie przepisów o administracyjnej karze pieniężnej
(art. 189a–189k k.p.a.)
4.2.31. Odpowiednie stosowanie przepisów o wydawaniu zaświadczeń
(art. 217–220 k.p.a.)
4.2.32. Odpowiednie stosowanie przepisów o skargach i wnioskach
(art. 221–259 k.p.a.)
4.2.33. Stosowanie przepisów o europejskiej współpracy administracyjnej
(art. 260a–260g k.p.a.)
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4.2.34. Odpowiednie stosowanie przepisów o opłatach i kosztach postępowania
(art. 261–267 k.p.a.)
4.2.35. Odpowiednie stosowanie przepisów końcowych Kodeksu postępowania
administracyjnego (art. 268a–269 k.p.a.)
4.2.36. Odesłania szczegółowe
ROZDZIAŁ 5
ZASADY PROWADZENIA EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ
5.1. Stadia postępowania egzekucyjnego
5.2. Czynności wierzyciela poprzedzające wszczęcie postępowania egzekucyjnego
5.2.1. Uwagi ogólne
5.2.2. Działania informacyjne
5.2.3. Upomnienie
5.2.4. Tytuł wykonawczy
5.2.4.1. Oznaczenie wierzyciela
5.2.4.2. Oznaczenie organu albo organów, o których mowa
w art. 17 ust. 1 pkt 1 lit. d u.d.p.ś.u.
5.2.4.3. Wskazanie zobowiązanego
5.2.4.4. Treść obowiązku podlegającego egzekucji
5.2.4.5. Podstawa prawna obowiązku
5.2.4.6. Stwierdzenie, że obowiązek jest wymagalny
5.2.4.7. Wskazanie zabezpieczenia należności pieniężnej hipoteką
przymusową albo przez ustanowienie zastawu skarbowego
lub rejestrowego lub zastawu nieujawnionego w żadnym rejestrze,
ze wskazaniem terminów powstania tych zabezpieczeń
5.2.4.8. Wskazanie podstawy prawnej pierwszeństwa zaspokojenia
należności pieniężnej
5.2.4.9. Wskazanie podstawy prawnej prowadzenia egzekucji
administracyjnej
5.2.4.10. Data wystawienia tytułu wykonawczego
5.2.4.11. Podpis
5.2.4.12. Pouczenie zobowiązanego o skutkach niezawiadomienia
organu egzekucyjnego o zmianie miejsca pobytu
5.2.4.13. Pouczenie zobowiązanego o prawie zgłoszenia zarzutów
w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego
5.2.4.14. Pouczenie zobowiązanego o przysługującym jego małżonkowi
prawie do wniesienia sprzeciwu w sprawie odpowiedzialności
majątkiem wspólnym
5.2.4.15. Klauzula organu egzekucyjnego o skierowaniu tytułu
do egzekucji administracyjnej
5.2.4.16. Wskazanie środków egzekucyjnych
5.2.4.17. Wskazanie daty doręczenia upomnienia
5.2.4.18. Wskazanie daty doręczenia zobowiązanemu powiadomienia
o wniosku o egzekucję administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny
administracyjnej nałożonej na niego na podstawie ustawy
o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług
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5.2.4.19. Wskazanie daty, do której można prowadzić egzekucję
administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej
nałożonej na pracodawcę delegującego pracownika z terytorium RP
5.2.5. Wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej
5.2.6. Informacja dołączana przez wierzyciela do tytułu wykonawczego i wniosku
o wszczęcie egzekucji administracyjnej
5.3. Przebieg postępowania egzekucyjnego przed organem egzekucyjnym
5.3.1. Wszczęcie administracyjnego postępowania egzekucyjnego
5.3.2. Czynności wstępne organu egzekucyjnego
5.3.3. Nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli o skierowaniu go
do egzekucji administracyjnej
5.3.4. Wybór środka egzekucyjnego
5.3.5. Wszczęcie egzekucji administracyjnej
5.3.6. Zarzut w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej
5.3.6.1. Uwagi ogólne
5.3.6.2. Przedmiot zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji
administracyjnej
5.3.6.3. Podmiot uprawniony do wniesienia zarzutu
5.3.6.4. Organ właściwy do rozpatrzenia zarzutu
5.3.6.5. Termin, forma i tryb wniesienia zarzutu
5.3.6.6. Podstawy wniesienia zarzutu
5.3.6.7. Skutki wniesienia zarzutu
5.3.6.8. Postępowanie w sprawie wniesionego zarzutu
5.3.6.9. Rozstrzygnięcia w sprawie wniesionego zarzutu
5.3.7. Powództwo opozycyjne zobowiązanego
5.3.8. Gromadzenie informacji niezbędnych do wszczęcia i prowadzenia
postępowania egzekucyjnego
5.3.9. Prowadzenie postępowania egzekucyjnego wobec następcy prawnego
zobowiązanego
5.3.10. Wniosek o wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego niektórych
danych dotyczących egzekucji administracyjnej
5.3.11. Zawiadomienie wierzyciela o okolicznościach wskazanych
w art. 55b u.p.e.a.
5.4. Zasady wykonywania czynności egzekucyjnych
5.4.1. Czynności egzekucyjne
5.4.2. Zażalenie na postanowienie
5.4.2.1. Uwagi ogólne
5.4.2.2. Przedmiot zażalenia
5.4.2.3. Podmioty uprawnione do wniesienia zażalenia
5.4.2.4. Organ właściwy do rozpatrzenia zażalenia
5.4.2.5. Termin, forma i tryb wniesienia zażalenia
5.4.2.6. Skutki prawne wniesienia zażalenia
5.4.2.7. Postępowanie w sprawie wniesionego zażalenia
5.4.2.8. Rozstrzygnięcia w sprawie wniesionego zażalenia
5.4.3. Sprzeciw małżonka zobowiązanego
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WSTĘP
Przystępując do przedsięwzięcia wydania Systemu Prawa Administracyjnego
Procesowego (zwanego dalej „Systemem PAP”), jego Redaktorzy Naczelni zapowiedzieli, że ich celem jest próba ukazania prawa regulującego postępowanie
administracyjne w ujęciu systemowym, jako stwarzającego swoisty („rzeczywisty”) 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 umiarem, żądając od stosujących te regulacje nie tylko jednoznacznego stwierdzenia zaistnienia wymaganych okoliczności faktycznych, ale także uwzględniania
ogólnych wartości wynikających z zasady demokratycznego państwa prawnego. Unormowania ustanowione i wykorzystywane w celu zapewnienia wykonania obowiązków, za których realizację odpowiadają organy administracji
publicznej, przez tych, na których takie obowiązki ciążą, nazywane prawem administracyjnego postępowania egzekucyjnego, to znacząca część systemu prawnego 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 zamieszczonych w tym tomie opracowań wykazują, że także o regulacji prawnej postępowań nazwanych przez Redaktorów Naczelnych Systemu PAP postępowaniem
wykonawczym możemy powiedzieć, iż ta część administracyjnego prawa procesowego charakteryzuje się systemowością.
Głównym elementem systemu administracyjnego postępowania wykonawczego (określanego w tym tomie także postępowaniem egzekucyjnym w znaczeniu 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 postępowania 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 egzekucyjna 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 możliwość przeprowadzenia skutecznej egzekucji, zwane postępowaniem zabezpieczającym) i następujące po przeprowadzeniu takiego postępowania (działania
związane z podziałem wyegzekwowanych kwot, rozliczeniem kosztów postępowania egzekucyjnego oraz z dochodzeniem odpowiedzialności za naruszenie
przepisów prawa podczas działań regulowanych tą ustawą). Konstrukcja ustawy
egzekucyjnej świadczy o dość specyficznym podejściu ustawodawcy do sposobu rozumienia wymogu jedności systemowej regulacji zawartej w danym akcie
normatywnym. Znajdujemy w niej bowiem regulacje, które nie mają charakteru proceduralnego, lecz ewidentnie kwalifikują się do zaliczenia do materialnego 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 związek 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 orzecznictwa 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 administracyjnego postępowania egzekucyjnego w niniejszym opracowaniu zdecydowano 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 pominięciem tych zagadnień byłaby istotnym błędem. Nie ulega bowiem wątpliwości,
że funkcjonalnie materie normowane obiema ustawami wzajemnie się przenikają i uzupełniają. Jak wielka jest skala i doniosłość problemów związanych
z udzielaniem oraz korzystaniem z pomocy innych państw w dochodzeniu należności, 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 dynamikę 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. Najbardziej 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 obowiązującego prawa, jakie ma zostać zastosowane dzisiaj w danej sytuacji procesowej, zaczyna 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 udostępnionej przez Naczelny Sąd Administracyjny ogółowi bazie dostępnych jest niespełna 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 uzasadnione wątpliwości.
Udostępniany Czytelnikom kolejny tom Systemu PAP wydawnictwo
zmuszone było podzielić na dwie części, których zawartość jest nieco odmienna 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 zamieszczenie w części drugiej jedynie zagadnień związanych z postępowaniem zabezpieczającym i z wzajemną pomocą w dochodzeniu należności skutkowałoby
nieproporcjonalnymi rozmiarami obu części. Również skala dorobku doktryny i orzecznictwa odnoszących się do zagadnień ogólnych uregulowanych
w dziale I ustawy egzekucyjnej jest zdecydowanie większa niż odnoszącego się
35
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do kwestii unormowanych w pozostałych działach tej ustawy oraz w ustawie
o wzajemnej pomocy łącznie. Dlatego część pierwszą ograniczono do rozdziałów poświęconych wyłącznie problematyce ogólnej, a zasady stosowania środków egzekucyjnych, postępowania zabezpieczającego, reguły odpowiedzialności
za naruszenie przepisów ustawy oraz tematykę udzielania i korzystania z pomocy 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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poprzedzenie egzekucji administracyjnej zagrożeniem jej przeprowadzenia; użycie w postępowaniu egzekucyjnym wyłącznie celowych środków egzekucyjnych
(czyli zapewniających przynajmniej minimalną skuteczność); wszechstronność
działania w postaci nieograniczania się do środków z zakresu prawa administracyjnego, ale korzystania także ze środków innych gałęzi prawa7.

2.2. ŚRODKI EGZEKUCJI OBOWIĄZKÓW
O CHARAKTERZE NIEPIENIĘŻNYM
Wymieniana wśród zasad postępowania egzekucyjnego w administracji zasada
stosowania środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie oznacza, że w toku
postępowania egzekucyjnego dopuszczalne jest stosowanie tylko środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
oraz ewentualnie w ustawach szczególnych8. W ustawie egzekucyjnej ich katalog
został określony w art. 1a pkt 12. Oddzielnie zostały w nim wymienione środki
służące egzekucji należności pieniężnych oraz obowiązków o charakterze niepieniężnym. Zamienne stosowanie tych środków jest niedozwolone. Środki egzekucyjne mogą być stanowione wyłącznie w drodze ustaw i stosowane tylko w sposób
zgodny z ustawą9. Naruszenie zasady stosowania wyłącznie środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie, w myśl art. 33 § 1 pkt 6 u.p.e.a., jest podstawą do
wniesienia zarzutów, a w konsekwencji do umorzenia postępowania na podstawie
art. 59 § 1 pkt 7 u.p.e.a. W ten sposób zostały wyłączone wszystkie inne środki i sposoby egzekucji, których ustawa nie przewiduje, nawet gdyby mogły być
skuteczniejsze od tych, które zostały w niej wymienione. Jak podkreślał bowiem
E. Smoktunowicz, „w państwie demokratycznym, szanującym wolności i prawa
człowieka, skuteczność egzekucji nie jest wartością najwyższą”10.
Środki egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym zostały wymienione w art. 1a pkt 12 lit. b u.p.e.a. Są nimi: grzywna w celu przymuszenia;
wykonanie zastępcze; odebranie rzeczy ruchomej; odebranie nieruchomości,
opróżnienie lokali i innych pomieszczeń; przymus bezpośredni.
7
J. Supernat, Prakseologiczne przesłanki sprawności egzekucji administracyjnej [w:] System egzekucji administracyjnej, red. J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz, Warszawa 2004, s. 50–56.
8
W. Piątek, A. Skoczylas [w:] Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, red. R. Hauser, A. Skoczylas, Warszawa 2014, s. 59.
9
Szerzej W. Grześkiewicz, Egzekucja administracyjna – teoria i praktyka z orzecznictwem sądowoadministracyjnym, Warszawa 2006, s. 33.
10
E. Smoktunowicz, Egzekucja administracyjna i sądowa. Teksty, orzecznictwo, piśmiennictwo,
indeks rzeczowy, Warszawa 1995, s. 20.
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2.2.1. GRZYWNA W CELU PRZYMUSZENIA
2.2.1.1. ISTOTA I PRZESŁANKI STOSOWANIA
GRZYWNY W CELU PRZYMUSZENIA
Należy zauważyć, że grzywna pojawiła się jako środek egzekucyjny już w rozporządzeniu o postępowaniu przymusowem w administracji z 22.03.1928 r.11
W tym akcie prawnym zastosowano wyrażenie „kara pieniężna celem przymuszenia”. W późniejszej regulacji ustawowej określenie „kara” zmieniono na
określenie „grzywna”, aby podkreślić, że nie chodzi o karę w ścisłym tego słowa
znaczeniu12. Z treści art. 119 § 1 u.p.e.a. wynika, że grzywna w celu przymuszenia stanowi tzw. przymuszający środek egzekucyjny. Z uwagi na stwarzaną
dolegliwość natury finansowej środek ten skłania zobowiązanego lub osoby,
które mają nadzorować wykonanie obowiązku przez zobowiązanego, do wykonania tego obowiązku. Grzywna w celu przymuszenia ma charakter osobisty.
Znajduje potencjalne zastosowanie w odniesieniu do wszystkich obowiązków
o charakterze niepieniężnym, które polegają na braku działania (czyli zaniechaniu, znoszeniu) albo na pewnym działaniu. W treści art. 119 § 2 u.p.e.a. występuje dodatkowa przesłanka aksjologiczna, wskazująca na to, że grzywna w celu
przymuszenia ma charakter wyjątkowy, ostateczny i należy po nią sięgać po wyczerpaniu możliwości skorzystania z innych środków egzekucyjnych (co wynika
ze stwierdzenia, że jest ona stosowana, „jeżeli nie jest celowe zastosowanie innego środka”)13.

2.2.1.2. ZAKRES PODMIOTOWY GRZYWNY
W CELU PRZYMUSZENIA
Grzywna w celu przymuszenia znajduje zastosowanie wobec osób fizycznych,
ale także wobec osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Jest nakładana na zobowiązanego (art. 119
11
Szerzej na temat grzywny w celu przymuszenia J. Radwanowicz-Wanczewska, Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym [w:] Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz, red. D.R. Kijowski, Warszawa 2015, s. 1182–1195.
12
Zob. W. Kubiak, Postępowanie egzekucyjne w administracji. Przepisy i objaśnienia, Warszawa
1968, s. 221.
13
Zob. wyrok WSA w Gliwicach z 23.03.2012 r., II SA/Gl 532/11, LEX nr 1138427. Szerzej na temat grzywny w celu przymuszenia zob. I. Skrzydło-Niżnik, Grzywna w celu przymuszenia
w egzekucji administracyjnej [w:] System egzekucji administracyjnej, red. J. Niczyporuk, S. Fundowicz,
J. Radwanowicz, Warszawa 2004, s. 451 i n.; J. Olszanowski, Egzekucja administracyjna obowiązków
o charakterze niepieniężnym, Wrocław 2014, s. 133 i n.
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§ 1 u.p.e.a.). Jednak z treści art. 120 § 2 u.p.e.a. wynika, że ustawodawca
wprowadził rozróżnienie dotyczące zobowiązanego i podmiotu, na który nakładana jest grzywna w celu przymuszenia. Wspomniane różnice wiążą się
z tym, czy zobowiązanym jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych lub jej nieposiadająca, czy też osoba prawna względnie
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zaś ich uzasadnienie zawiera się w zapewnieniu przez ustawodawcę organowi egzekucyjnemu możliwości prawnych wywarcia nacisku na określony prawem podmiot
faktycznie i praktycznie mający bezpośredni wpływ na wykonanie obowiązku podlegającego egzekucji14. Podmiotem, na który może zostać nałożona
grzywna w celu przymuszenia, jest: zobowiązany, przedstawiciel ustawowy15
lub statutowy zobowiązanego, osoba zobowiązana do czuwania nad wykonaniem obowiązku tego rodzaju co obowiązek egzekwowany16. W przypadku
gdy zobowiązanym jest osoba fizyczna, która działa przez swojego przedstawiciela ustawowego, przedsiębiorstwo państwowe lub inna państwowa jednostka organizacyjna, organizacja spółdzielcza, samorządowa, zawodowa lub
inna społeczna osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, grzywnę w celu przymuszenia nakłada się na przedstawiciela ustawowego lub na osobę, do której należy bezpośrednie czuwanie nad
wykonywaniem przez zobowiązanego obowiązków tego rodzaju, jakim jest
obowiązek egzekwowany. Z treści art. 120 § 2 u.p.e.a. wynika obowiązek nałożenia grzywny w celu przymuszenia na osobę odpowiedzialną za wykonanie
obowiązku, natomiast nałożenie grzywny na zobowiązanego będącego osobą
prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej jest
uzależnione od stwierdzenia, że jej nałożenie jest niezbędne dla przymuszenia do wykonania obowiązku. W orzecznictwie wskazuje się na to, że adresat
postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia powinien być jednoznacznie określony17. Jak zauważa W. Sawczyn: „Aby uniknąć uciekania od
odpowiedzialności przez osoby faktycznie odpowiedzialne za wykonywanie
obowiązków przez zobowiązanego, w art. 121 § 2 użyto – zamiast kwalifikatora prawnego (np. przedstawiciel ustawowy czy pełnomocnik) – kwalifikatora
faktycznego, a więc abstrahowano od statusu prawnego odpowiedzialnej osoby (który można dość łatwo zmienić) na rzecz jej sytuacji faktycznej, a więc
14

I. Skrzydło-Niżnik, Grzywna…, s. 459.
Zob. M. Czuba-Wąsowska, K. Mańko, Egzekucja obowiązków szkolnego i nauki. Zagadnienia
prawne. Teoria i praktyka, Warszawa 2011, s. 151.
16
T. Jędrzejewski [w:] T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka, Administracyjne postępowanie
egzekucyjne, Toruń 2013, s. 230–231.
17
Por. wyrok WSA w Warszawie z 28.05.2009 r., VII SA/Wa 89/09, LEX nr 547909.
15
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bycia osobą, do której należy bezpośrednie czuwanie nad wykonywaniem
przez zobowiązanego obowiązków”18.

2.2.1.3. WYSOKOŚĆ GRZYWNY W CELU
PRZYMUSZENIA
Artykuł 121 u.p.e.a. dotyczy możliwości wielokrotnego stosowania grzywny
w celu przymuszenia. Grzywna w celu przymuszenia nie jest środkiem stosowanym za popełnienie deliktu typu karnego, lecz prowadzącym do wykonania
obowiązku (chociaż jego niewykonanie może stanowić jednocześnie wykroczenie bądź przestępstwo). Środek ten nie ma charakteru represyjnego. Nie obowiązuje tu zasada ne bis in idem, zakazująca dwukrotnego karania za ten sam
czyn. Oznacza to, że w razie gdy jednokrotne zastosowanie grzywny w celu
przymuszenia nie odniesie zamierzonego skutku, można ją nałożyć po raz kolejny. Od zasady wielokrotności nakładania grzywny w celu przymuszenia są
jednak wyjątki związane z występowaniem pewnych ustawowych ograniczeń.
Jedno z nich ma charakter przedmiotowy i dotyczy jednokrotności grzywny,
ponieważ w myśl art. 121 § 4 u.p.e.a. grzywna nakładana w celu przymusowego
wykonania obowiązku wynikającego z przepisów prawa budowlanego jest co do
zasady jednorazowa. Należy też zauważyć występowanie ograniczeń kwotowych
(o charakterze jednorazowym i łącznym) odpowiednio związanych z kryterium
podmiotowym19.
W odniesieniu do osób fizycznych każdorazowo nałożona grzywna nie
może przekraczać z zasady (z zastrzeżeniem wyjątku wynikającego z art. 121
§ 5 u.p.e.a.) kwoty 10 000 zł, natomiast grzywny nakładane wielokrotnie nie
mogą łącznie przekroczyć kwoty 50 000 zł (art. 121 § 2 i 3 u.p.e.a.). W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej każdorazowo nałożona kwota nie może z zasady (od której jest również
wyjątek wynikający z art. 121 § 5 u.p.e.a.) przekraczać kwoty 50 000 zł, zaś
grzywny nakładane wielokrotnie nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 200 000 zł
(art. 121 § 2 i 3 u.p.e.a.).
Należy zwrócić uwagę na art. 121 § 5 u.p.e.a., który przewiduje, że w sytuacji obowiązku przymusowej rozbiórki budynku lub jego części wysokość
grzywny (w tym przypadku co do zasady jednorazowej, z uwagi na treść art. 121
§ 4 u.p.e.a.) jest sztywno określona i stanowi iloczyn powierzchni zabudowy
18

W. Sawczyn [w:] Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, red. R. Hauser,
A. Skoczylas, Warszawa 2018, s. 642.
19
I. Skrzydło-Niżnik, Grzywna…, s. 461.
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budynku lub jego części, objętego nakazem przymusowej rozbiórki, i ⅕ ceny
1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów do
obliczania premii gwarancyjnej dla posiadaczy oszczędnościowych książeczek
mieszkaniowych.
W treści art. 121 § 4 u.p.e.a. znalazło się odstępstwo od zasady stanowiącej,
że gdy egzekucja dotyczy spełnienia przez zobowiązanego obowiązku wynikającego z prawa budowlanego, grzywna w celu przymuszenia jest jednorazowa.
Można wielokrotnie nakładać grzywnę w przypadku egzekucji obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w stanie nieoszpecającym otoczenia20. W literaturze zwraca się uwagę na istotne znaczenie tej regulacji dla usuwania konstrukcji
negatywnie wpływających na estetykę krajobrazu, których przykładem mogą
być tzw. reklamy wielkoformatowe21.

2.2.1.4. TRYB ZASTOSOWANIA GRZYWNY
W CELU PRZYMUSZENIA
Trybu nakładania grzywny w celu przymuszenia dotyczy art. 122 u.p.e.a., który zawiera postanowienia proceduralne. Z § 1 tego artykułu wynika, że stosując grzywnę w celu przymuszenia, organ egzekucyjny doręcza zobowiązanemu
odpis tytułu wykonawczego (o ile nie został on wcześniej doręczony), a także
postanowienie o nałożeniu grzywny. Treść tego postanowienia została określona w § 2 art. 122 u.p.e.a. W orzecznictwie podkreśla się, że w postanowieniu tym konieczne jest oznaczenie terminu, w jakim zobowiązany ma
wykonać obowiązek, zaś brak jego określenia stanowi podstawę do uchylenia
postanowienia22.
Kwestia środków prawnych przysługujących zobowiązanemu w przypadku
zastosowania grzywny w celu przymuszenia została unormowana w § 3 art. 122.
Ma on prawo do równoległego zgłoszenia zarzutów (z przyczyn określonych
w art. 33 u.p.e.a.) oraz do wniesienia zażalenia na postanowienie o nałożeniu
grzywny w celu przymuszenia. W orzecznictwie wskazuje się przy tym, że w sytuacji wniesienia zarówno zarzutów, jak i zażalenia na postanowienie o zastosowaniu tego środka jako pierwsze powinny być rozpoznane zarzuty, a dopiero
20
Wprowadzona zmiana wiąże się z wejściem w życie ustawy z 24.04.2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. poz. 774 ze zm.).
21
W. Sawczyn [w:] Postępowanie…, red. R. Hauser, A. Skoczylas, 2018, s. 606.
22
Por. wyrok NSA z 30.11.1998 r., I SA 793/98, LEX nr 44662; zob. też wyrok WSA w Krakowie z 18.04.2011 r., II SA/Kr 108/11, LEX nr 993192; wyrok WSA w Białymstoku z 6.06.2013 r.,
II SA/Bk 278/13, LEX nr 1328567.
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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 obowiązków 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 egzekucyjnych i zabezpieczających.
W publikacji uwzględniono oraz poddano krytycznej analizie i ocenie rezultaty dynamicznie rozwijającego się orzecznictwa sądów administracyjnych.
•
•
•
•
•

Tom III składa się z dwóch części. W części 2 przedstawiono m.in.:
środki egzekucyjne należności pieniężnych,
egzekucję obowiązków o charakterze niepieniężnym,
postępowanie zabezpieczające,
kwestie odpowiedzialności za naruszenie prawa w postępowaniu
egzekucyjnym w administracji,
zagadnienia związane z udzielaniem pomocy w dochodzeniu należności
innych państw oraz korzystaniu z ich pomocy w tym zakresie.

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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