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Adwokat jako reprezentant zobowiązanego 
w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym

Streszczenie
Celem artykułu jest zasygnalizowanie braku dostatecznych regulacji dotyczących 

udziału kwalifikowanych podmiotów reprezentujących zobowiązanego. Obecna ustawa 
reguluje wzajemne stosunki pomiędzy organem egzekucyjnym a zobowiązanym. Przyjmuje 
się, że czynności organu egzekucyjnego są zgodne z prawem i nie są obciążone wadami 
ujawnionymi w trakcie egzekucji. Brak jest podmiotu, który mógłby zwrócić uwagę, czy 
czynności są dokonywane prawidłowo, czy też nie. Należy zwrócić uwagę, że ustawa nawet 
sygnalizacyjnie nie zawiera regulacji, aby w czynnościach egzekucyjnych mógł być obecny 
podmiot kwalifikowany, jak adwokat, radca prawny. Stosowane środki egzekucyjne, np. 
zajęcie i sprzedaż nieruchomości, są czynnościami skomplikowanymi i zobowiązany bez 
właściwej pomocy nie jest w stanie kontrolować prawidłowości poszczególnych etapów 
stosowania tego środka.

Słowa kluczowe: egzekucja administracyjna, adwokat, radca prawny, wierzyciel, 
zobowiązany, organ egzekucyjny środki egzekucyjne

Wstęp
Stosunki prawne w Polsce są uregulowane wieloma przepisami prawa. Jedną 
z jego gałęzi, która w zasadzie jednostronnie wkracza w sferę życia obywateli 
państwa, jest prawo administracyjne. „Prawo administracyjne stanowi normy prawne 
regulujące organizację i zachowanie się administracji publicznej, a także zachowanie 
się osób fizycznych (obywateli) i innych podmiotów w zakresie nieunormowanym 
przez przepisy należące do innych gałęzi prawa”2.

Z. Duniewska stwierdza: „zakres zainteresowania prawa administracyjnego jest 
niezwykle rozległy. W ogromnej masie różnej rangi aktów prawnych unormowane 
zostały zagadnienia dotyczące wszystkich sfer życia jednostki i innych podmiotów 
włączonych w machinę państwa. Kontakt z tym prawem jest nieuchronny. Spotykamy 
się z nim, nierzadko nawet nie zdając sobie z tego sprawy, już od momentu urodzenia 
(np. prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa o obywatelstwie), a w zasadzie jeszcze 
wcześniej (np. prawo dotyczące ochrony życia poczętego), aż do kresu życia, a nawet 
po śmierci (np. prawo o cmentarnictwie, unormowania dotyczące przeszczepów od 
osoby zmarłej).

1 Email: bognawach@wp.pl.
2 J. Łętowski, Prawo administracyjne: zagadnienia podstawowe, Warszawa 1990, s. 16; Prawo 

administracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2009, s. 22.



W prawie administracyjnym mieszczą się unormowania dotyczące: 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony zdrowia, oświaty i wychowania, nauki 
i szkolnictwa, wywłaszczeń, budownictwa i zagospodarowania przestrzennego, 
ochrony środowiska, dóbr kultury, transportu i komunikacji, ewidencji ludności, 
dokumentów tożsamości i paszportów, pomocy społecznej oraz wiele innych. 
Regulacje administracyjnoprawne dotyczą wszystkich kategorii podmiotów: osób 
prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób 
fizycznych (obywateli polskich i cudzoziemców). Normy tego prawa wiążą zarówno 
administrujących, jak i administrowanych […]. Przepisy prawa administracyjnego 
zawierają najczęściej normy o charakterze bezwzględnie obowiązującym (ius cogens). 
Przestrzeganie tego prawa zabezpieczone jest zazwyczaj władztwem publicznym, stąd 
też w literaturze wskazuje się na cechę władczości prawa administracyjnego”3.

1. Przykładowe podziały prawa administracyjnego
W nauce dokonuje się wielu podziałów prawa administracyjnego. Według E. Ury 
można dokonać podziału, biorąc pod uwagę treść przepisów prawnych, na: prawo 
ustrojowe, prawo materialne i prawo procesowe. Taki podział odpowiedzieć ma na 
pytanie: kto robi, co robi, jak robi4.

Dla dalszych rozważań przydatne jest prawo materialne, które zawiera normy 
ustanawiające wzajemne uprawnienia i obowiązki organów administracji publicznej i 
podmiotów znajdujących się na zewnątrz tej administracji (tj. osób fizycznych i 
jednostek organizacyjnych), zawarte w przepisach prawa administracyjnego 
powszechnie obowiązującego. Normy te mogą być konkretyzowane w drodze aktów 
prawnych lub przez czynności materialno--techniczne. Prawo administracyjne 
materialne zawiera normy, które określają obowiązki adresatów. Obowiązki te mogą 
wynikać bezpośrednio z przepisów albo być konkretyzowane w formie aktów 
administracyjnych (decyzji administracyjnej).

Według P. Przybysza przez obowiązek, potocznie, rozumie się konieczność 
działania wynikającego z nakazu wewnętrznego (moralnego), administracyjnego, 
prawnego, to, co ktoś musi zrobić powodowany tą koniecznością. Działanie 
(zaniechanie) wywołane tą koniecznością jest postępowaniem świadomym 
i celowym, skierowanym na spowodowanie określonych zmian w rzeczywistości.

Obowiązek administracyjny jest szczególnym rodzajem obowiązku prawnego. 
Można go określić jako nakaz określonego zachowania wynikający 
z polecenia (aktu administracyjnego) podmiotu wykonującego administrację 
publiczną, wydanego w zakresie jego własności i w odpowiedniej formie, 
skierowanego do obywatela (jednostki organizacyjnej). Polecenie to dotyczy sprawy 
uregulowanej normami prawa administracyjnego5.

2. Obowiązki administracyjne

3 Z. Duniewska, Geneza, charakterystyka i określenie prawa administracyjnego, [w:] Prawo administra-cyjne 
pojęcia instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, red. M. Sthal, Warszawa 2009, s. 37-38. 

4 E. Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2010, s. 29.
5 P. Przybysz, Egzekucja administracyjna,Warszawa 1999, s. 27.



W nauce o prawie administracyjnym przyjmuje się różnego rodzaju podziały 
obowiązków administracyjnych6.

Dla przedstawionych rozważań zostanie przyjęty podział według art. 
2 § 1 Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 599). Według tej ustawy obowiązki dzieli się 
na obowiązki pieniężne (art. 2 § 1 pkt. 1-9) oraz obowiązki o charakterze 
niepieniężnym (art. 2 § 2 pkt. 10-12).

Obowiązki o charakterze pieniężnym − należą do nich między innymi: 

 podatki, opłaty i inne należności, do których stosuje się przepisy działu III 
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.); 

 nieopodatkowane należności budżetowe, do których stosuje się przepisy 
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., 
poz. 885 ze zm.); 

 należności z tytułu przychodów z prywatyzacji; grzywny i kary pieniężne 
wymierzone przez organy administracji publicznej; 

 należności przypadające od jednostek budżetowych, wynikające z za-
stosowania wzajemnego potrącenia zobowiązań podatkowych ze zobo-
wiązaniami tych jednostek; 

 należności pieniężne przekazane do egzekucji administracyjnej na podstawie 
innych ustaw.

Należy zwrócić uwagę na należności pieniężne przekazane do egzekucji 
administracyjnej na podstawie ratyfikowanych umów międzynarodowych, których 
stroną jest Rzeczpospolita Polska – Ustawa z dnia 11 października 2013 r. 
o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych 
należności pieniężnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1289 ze zm.). Powyższa ustawa 
dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia Dyrektywy Rady 2010/24/UE 
z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu 
wierzytelności dotyczących podatków i innych obciążeń (Dz.Urz. UE L 84 
231.03.210, s. 1). 

Obowiązki o charakterze niepieniężnym – art. 2 § 1 pkt. 10-12 ustawy 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji:

 obowiązki o charakterze niepieniężnym pozostające we właściwości 
organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego lub przekazane 
do egzekucji administracyjnej na podstawie przepisu szczególnego; 

 obowiązki z zakresu bezpieczeństwa higieny pracy, obowiązki z 
zakresudanych osobowych, nakładane w drodze decyzji Generalnego 
Inspektora Danych Osobowych. 

Ze względu na różnorodność i wielość tych obowiązków ustawodawca odsyła 
do określenia ich w poszczególnych ustawach regulujących określone dziedziny życia 
społecznego, np. art. 48 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 
r., poz. 290).
W związku z tym w literaturze przedmiotu obowiązki takie szereguje się następująco:

6 Ibidem, s. 32-34.



1. Obowiązek działania, wykonywania świadczeń „rzeczowych bądź 
osobistych:
 spełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki (art. 20 Usta-wy z 

dnia 17 września 1991 r. o systemie oświaty [Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 
ze zm.]);

2. obowiązek powstrzymania się, zaniechania:
 wstrzymanie prowadzenia określonych robót budowlanych, 

(art. 50 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz.U. nr 2016, 
poz. 290 ze zm.]);

3. obowiązek znoszenia:
 umożliwienie objęcia w posiadanie nowo wydzielonych gruntów, (art. 

32 Ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scaleniu i wymianie gruntów 
[Dz.U. z 2013 r., poz. 1157 ze zm.])7.

3. Przyczyny niewykonywania obowiązków administracyjnych przez 
obywateli

W nauczaniu przedmiotu egzekucja administracyjna zwraca się uwagę na ignorowanie 
obowiązków administracyjnych przez obywateli. Próbuje się ustalić przyczyny takiego 
stanu rzeczy. Według P. Przybysza8 przyczyn niewykonania obowiązków 
administracyjnych należy poszukiwać na kilku płaszczyznach przenikających się i 
pozostających ze sobą w związku. Niewątpliwie na pierwszy plan wysuwają się 
przyczyny leżące w sferze prawnej, czyli przede wszystkim słabość środków 
egzekucyjnych i wady postępowania egzekucyjnego. Nie należy zapominać o innych 
środkach z zakresu prawa administracyjnego.

Brakuje takich środków prawnych, które by przewidywały korzyść 
z tytułu wykonania obowiązku administracyjnego. Istnieje zatem głęboka nie-
równowaga między środkami represyjnymi a środkami prewencyjnymi. Sprawia to, że 
zagadnienia wykonywania obowiązków administracyjnych niejednokrotnie są 
sprowadzane przede wszystkim do problematyki przymuszenia zobowiązanego w razie 
ich niewykonania.

Kolejną przyczyną jest mała sprawność aparatu egzekucyjnego i umiejętność 
dostosowania nowych zjawisk społecznych i politycznych. Słabość aparatu 
egzekucyjnego to także skutek oddziaływania negatywnych zjawisk ze sfery 
organizacyjnej, co oznacza wiele różnych problemów, wśród nich zarówno wadliwe 
rozłożenie zadań i kompetencji administracji publicznej, jak i nie-dostateczne 
przygotowanie urzędników do prowadzenia egzekucji oraz niewystarczające 
wyposażenie techniczne administracji.

4. Rodzaje środków egzekucyjnych
W ustawie postępowanie egzekucyjne w administracji przedstawione są środki, za 
pomocą których organy mogą przymusić zobowiązanego do wykonania obowiązków, 
jeśli zobowiązany zwleka z jego wykonaniem bądź stwierdza, 

7 M. Ofiarska, Postępowanie egzekucyjne w administracji, Szczecin 2000, s. 23-25.
8 P. Przybysz, op. cit., s. 12.



że obowiązku nie wykona. W art. 1a pkt. 12 ustawodawca wymienia środki egzekucji 
obowiązków o charakterze pieniężnym, jak również obowiązków 
o charakterze niepieniężnym. Do środków egzekucji należności pieniężnych należy 
egzekucja: 

 z pieniędzy: z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń z zaopatrzenia 
emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego, oraz renty socjalnej; 

 z rachunków bankowych; 
 z innych wierzytelności pieniężnych; 
 z praw z instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów o obrocie 

instrumentami finansowymi, zapisanych na rachunku papierów warto-
ściowych lub innym rachunku oraz wierzytelności z rachunku pieniężnego 
do obsługi takich rachunków; 

 z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów 
wartościowych; 

 z weksla; 
 z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz praw własności 

przemysłowej; 
 z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością; 
 z pozostałych praw majątkowych; 
 z ruchomości; 
 z nieruchomości. 
Do środków egzekucyjnych dotyczących obowiązków o charakterze 

niepieniężnym zalicza się: 

 grzywnę w celu przymuszenia; 
 wykonanie zastępcze; 
 odebranie rzeczy ruchomej; 
 odebranie nieruchomości; 
 opróżnienie lokali i innych pomieszczeń; 
 przymus bezpośredni.

5. Podmioty i uczestnicy postępowania administracyjnego
W ustawie określa się podmioty, które uczestniczą w egzekucji administracyjnej. 
Podstawowym podmiotem jest zobowiązany. Według art. 1a pkt. 20 zobowiązanym 
może być osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, albo osoba fizyczna, która nie wykonała w terminie obowiązku o charakterze 
pieniężnym albo obowiązku o charakterze nie-pieniężnym. Ustawa egzekucyjna nie 
reguluje zagadnienia zdolności prawnej zobowiązanego. W tym zakresie stosuje się 
przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego9.

Kolejnym podmiotem, bez istnienia którego postępowanie egzekucyjne nie 
może się toczyć, jest wierzyciel. Według art. 1a pkt. 13 jest to podmiot uprawniony do 
żądania wykonania obowiązku lub jego zabezpieczenia 

9 T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka, Administracyjne postępowanie egzekucyjne, Toruń 2009, s. 83.



w postępowania egzekucyjnym lub zabezpieczającym. Do jego podstawowych zadań 
należy podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania wobec 
zobowiązanego środków egzekucyjnych oraz pełnienia roli współgospodarza 
postępowania egzekucyjnego (art. 6 § 1 ustawy, art. 59 § 1 pkt. 9 ustawy).

Bardzo istotnym podmiotem postępowania egzekucyjnego jest organ 
egzekucyjny. Rozumie się przez to organ uprawniony do stosowania w całości lub w 
części określonych w ustawie środków służących doprowadzeniu do wykonania przez 
zobowiązanych ich środków o charakterze pieniężnym lub obowiązków o charakterze 
niepieniężnym oraz zabezpieczenia wykonania tych obowiązków (art. 1a pkt. 17 
ustawy). O tym, które organy pełnią funkcje organów egzekucyjnych, przesądzają 
przepisy ustawy egzekucyjnej (art. 19 i 20). Niekiedy także ustawy szczególne. Bardzo 
często organ egzekucyjny występuje też w roli wierzyciela, np. art. 19 § 2 ustawy – 
właściwy organ gminy wchodzącej w skład powiatu warszawskiego jest organem 
egzekucyjnym, uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych z 
wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Jeżeli wierzyciel jest jednocześnie organem 
egzekucyjnym, przystępuje z urzędu do egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego 
przez siebie wystawionego (art. 26 § 4 ustawy).

W ustawie postępowanie egzekucyjne w administracji określa się uczestników 
postępowania. Są to podmioty, których zadaniem jest udział 
w czynnościach egzekucyjnych. Ponadto ich udział ma zapewnić poprawność 
egzekucji, np. świadek – art. 51 § 1 ustawy: na wniosek zobowiązanego, a także gdy 
egzekutor uzna to za konieczne, może być przywołany świadek do obecności przy 
czynnościach egzekucyjnych. Rolą świadka jest obserwowanie czynności 
dokonywanych przez egzekutora, ale również zachowania się zobowiązanego, czy nie 
utrudnia egzekutorowi dokonania czynności. 

6. Podmioty postępowania uregulowane w ustawie o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji

W ustawie nie przewidziano udziału innych podmiotów, których funkcjonowanie nie 
jest związane z działalnością administracji publicznej, organów egzekucyjnych, choć 
ich udział w postępowaniu egzekucyjnym byłby wskazany.

W Kodeksie postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 
r., [Dz. U. z 2016 r., poz. 216]), przewidziano udział podmiotów, które 
nie są stroną postępowania rozstrzygającego, ale są rzecznikami interesu społecznego. 
Działają one w cudzej sprawie, mogą działać w interesie strony 
lub jej interesu, ale wynik rozstrzygnięcia (załatwienia sprawy) obciąża stronę 
postępowania. Do takich podmiotów zalicza się: prokuratora (art. 182-189 k.p.a), 
organizację społeczną (art. 31 k.p.a), Rzecznika Praw Obywatelskich 
(art. 14 pkt. 6 Ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich [Dz.U. 
z 2014 r., poz. 1648 ze zm.]).

Strona (podmiot, którego dotyczy rozstrzygnięcie) w postępowaniu 
administracyjnym może działać osobiście – jeżeli stroną jest osoba fizyczna – lub 
może działać przez pełnomocnika (art. 39 k.p.a.). Pełnomocnikiem stronty może być 
osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynność prawnych. Ustanowienie 
pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. 



Ustanowienie pełnomocnictwa nie jest sformalizowane. Również Kodeks 
postępowania administracyjnego przewiduje możliwość korzystania przez stronę z 
kwalifikowanego reprezentanta; w art. 33 § 3 stwierdza się: pełnomocnik dołącza do 
akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca 
prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego 
pełnomocnictwa.

Ponieważ art. 18 ustawy stwierdza: „jeżeli przepisy niniejszej ustawy 
nie stanowią inaczej, w postępowaniu egzekucyjnym mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy kodeksu postępowania administracyjnego”. Na tej podstawie 
w nauce prawa administracyjnego, a ściślej w egzekucji administracyjnej, przyjęto i 
uzasadniono udział podmiotów na prawach strony (prokurator, organizacja społeczna, 
Rzecznik Praw Dziecka)10. W oparciu o powyższe stanowiska można przyjąć udział w 
postępowaniu egzekucyjnym takich przedstawicieli zobowiązanego, jak adwokat i 
radca prawny.

7. Wybrane środki egzekucyjne, w których wskazany jest udział 
adwokata, radcy prawnego

Zobowiązanym w postępowaniu egzekucyjnym może być osoba fizyczna bądź 
jednostka organizacyjna (przedsiębiorstwo, spółdzielnia, samorząd zawodowy itp.). 
Jednostki organizacyjne korzystają najczęściej z kwalifikowanych instytucji 
prawniczych, które często są częścią tych jednostek (np. biuro prawne, biuro radców 
prawnych). 

Osoby fizyczne będące podmiotem egzekucji mogą korzystać z usług radców 
prawnych czy adwokatów, do których zwracają się indywidualnie. Obecnie wierzyciel 
i organy egzekucyjne dysponują środkami egzekucyjnymi, które wymagają dużej 
wiedzy, np. egzekucja z papierów wartościowych nie-zapisanych na rachunku 
papierów wartościowych. Zobowiązanemu przysługują środki prawne, za pomocą 
których może on wstrzymać czynności egzekucyjne.

Papiery wartościowe mogą mieć postać akcji, obligacji, czeków, kono-
samentów, bonów skarbowych w postaci papierowej (zmaterializowanej).

W przypadku konieczności przeprowadzenia egzekucji, zajęcie papieru 
wartościowego następuje przez fizyczne odebranie. Papier wartościowy wpisany jest 
do protokołu zajęcia wraz z podaniem wysokości kwoty obciążającej zobowiązanego, 
wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi. Skuteczne zajęcie następuje w momencie 
podpisania przez poborcę skarbowego takiego protokołu. O zajęciu papieru (papierów) 
wartościowego organ egzekucyjny informuje zobowiązanego, doręczając mu odpis 
tytułu wykonawczego oraz odpis protokołu zajęcia. Ponadto organ egzekucyjny 
poucza zobowiązanego, że nie może on rozporządzać w żaden sposób zajętym 
papierem wartościowym.

Zajęte w powyższy sposób papiery wartościowe organ egzekucyjny przekazuje 
do sprzedaży wyspecjalizowanemu w tym celu podmiotowi. Jeżeli papiery stanowią 
znaczną wartość finansową, zobowiązany może działać osobiście albo ustanowić 
kwalifikowanego pełnomocnika, np. adwokata, który 

10 M. Ofiarska, op. cit., s. 50-51; W. Grześkiewicz, Egzekucja administracyjna – teoria i praktyka, Warszawa 
2006, s. 92.



poza korzystaniem z ustawowych możliwości zaskarżenia czynności egzekucyjnych 
będzie badał prawidłowość oszacowania papierów, a także, czy zbytnio nie zaniżono 
ich wartości.

8. Możliwości zaskarżania czynności organu egzekucyjnego
Przepisy ustawy zawierają prawne środki (środki zaskarżania czynności egzeku-
cyjnych), są instytucjami procesowymi, służącymi uprawnionym podmiotom 
do weryfikacji aktów lub czynności podjętych przez właściwe organy bądź inne 
podmioty w celu ich uchylenia lub zmiany, np. na środek łagodniejszy. Ponieważ 
egzekwowane obowiązki, o których orzeczono np. w decyzji administracyjnej 
podlegają wykonaniu, dlatego środki prawne w egzekucji administracyjnej służą więc 
tylko ochronie jego uczestników w zakresie prawidłowości samego postępowania 
egzekucyjnego. Przyjęte w ustawie egzekucyjnej środki służą zobowiązanemu i 
wierzycielowi, ale także innym podmiotom postępowania egzekucyjnego w 
administracji.

Do środków takich należą: zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania 
egzekucyjnego, wniosek o wyłączenie rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji, 
zażalenie na postanowienie organu egzekucyjnego, skarga na czynności egzekucyjne, 
skarga na bezczynność wierzyciela, skarga na przewlekłość postępowania 
egzekucyjnego. Poza środkami prawnymi wymienionymi w ustawie zobowiązanemu 
przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego na postanowienie 
wydane przez organ drugiej instancji, np. postanowienie, które jest ostateczne, wydaje 
dyrektor Izby Skarbowej, ale można je zaskarżyć do WSA.

9. Pozew w sprawie wyłączenia spod egzekucji
Istotnym środkiem zaskarżenia jest powództwo do sądu powszechnego przewidziane 
w art. 38-43 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
Kto, nie będąc zobowiązanym, rości sobie prawa do rzeczy lub prawa majątkowego 
(osoba trzecia), z którego prowadzi się egzekucję administracyjną, może wystąpić do 
organu egzekucyjnego w terminie czternastu dni od dnia uzyskania wiadomości o 
czynności egzekucyjnej skierowanej do tej rzeczy lub tego prawa 
z żądaniem ich wyłączenia spod egzekucji, przedstawiając lub powołując dowody na 
poparcie swego żądania. Organ egzekucyjny rozpozna żądanie i wyda postanowienie 
w sprawie wyłączenia w terminie czternastu dni od złożenia żądania. Do czasu 
wydania postanowienia w sprawie wyłączenia organ egzekucyjny zaniecha dalszych 
czynności do rzeczy. Na ostateczne postanowienie w sprawie odmowy wyłączenia 
rzeczy lub prawa majątkowego, osobie, która żąda wyłączenia, przysługuje 
powództwo do sądu powszechnego z żądaniem zwolnienia rzeczy spod egzekucji 
administracyjnej. Osoba pozywająca o zwolnienie kieruje jednocześnie odpis z sądu 
do organu egzekucyjnego.  

Przepisy ustawy egzekucyjnej nie regulują wzajemnych relacji między 
żądaniem wyłączenia rzeczy spod egzekucji wnoszonym do organu egzekucyjnego i 
żądania dochodzonego przed sądem cywilnym. Według art. 842 k.p.c., do pozwu 
należy dołączyć postanowienie administracyjne organu egzekucyjnego odmawiające 



żądaniu wyłączenia rzeczy spod egzekucji. Powództwo można wnieść w ciągu 14 dni 
od doręczenia postanowienia organu egzekucyjnego, jeżeli zainteresowany (osoba 
trzecia) wniósł zażalenie na postanowienie w ciągu czternastu dni od doręczenia 
postanowienia wydanego na skutek wniesionego zażalenia. Aby móc wnieść 
powództwo do sądu konieczne jest wniesienie zażalenia na postanowienie 
odmawiające wyłączenia rzeczy spod egzekucji. Można wnieść powództwo o 
zwolnienie spod egzekucji już w wyniku wydania negatywnego rozstrzygnięcia przez 
organ egzekucyjny, bez potrzeby zaskarżania go w drodze zażalenia wnoszonego do 
organu drugiej instancji.

Pisma procesowe wnoszone do sądu są sformalizowane. Przepisy Kodeksu 
postępowania cywilnego zawierają wymogi, którym musi odpowiadać pozew. Według 
art. 126 § 1 k.p.c. pozew powinien zawierać: oznaczenie sądu, do którego jest 
kierowany; imię i nazwisko osoby żądającej wyłączenia rzeczy spod egzekucji, a w 
przypadku jednostki organizacyjnej – pełną jej nazwę oraz siedzibę; wskazanie 
przedstawiciela ustawowego, jeżeli osoba nie posiada zdolności do czynności 
prawnych (jeżeli osoba ustanowiła pełnomocnika – wskazanie takiego pełnomocnika); 
wskazanie przedmiotu sprawy (rzeczy, prawa majątkowego); podpis osoby wnoszącej 
pozew albo podpis pełnomocnika, jeśli taki został ustanowiony (do pozwu należy 
wtedy dołączyć pełnomocnictwo). Zgodnie z art. 128 k.p.c. do pisma procesowego 
należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym 
w sprawie podmiotom. Ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, 
po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. 

Z powyższego wynika, że, ze względu na pewien stopień trudności,
w opisanych czynnościach powinien uczestniczyć adwokat, radca prawny jako 
podmiot posiadający odpowiednie kwalifikacje, co gwarantuje poprawność czynności 
dokonywanych w egzekucji administracyjnej. 

10. Znaczenie terminów w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym
Ponadto w postępowaniu egzekucyjnym, a także w postępowaniu sądowym, ustawy 
określają terminy do dokonywania określonych czynności przez uczestników 
postępowania. Część terminów to terminy prekluzyjne, czyli nieprzekraczalne. 
Czynność procesowa dokonywana po takim terminie nie wywołuje skutku i organ 
kontynuuje swoje czynności. W postępowaniu egzekucyjnym takimi terminami są: 
siedem dni do wniesienia zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania 
egzekucyjnego, czternaście dni do wniesienia żądania wyłączenia rzeczy spod 
egzekucji, siedem dni do wniesienia zażalenia na postanowienia wydane przez organ 
egzekucyjny wskutek żądania wniesionego przez zobowiązanego. 

Ponieważ zobowiązany nie zawsze orientuje się w skutkach nie-dotrzymania 
terminu, a organ egzekucyjny nie ma obowiązku informowania podmiotu o takich 
skutkach, wskazany, a raczej konieczny jest udział kwalifikowanego podmiotu 
dbającego o interesy zobowiązanego. Należy zauważyć, że egzekucja bardzo często 
prowadzona jest w sprawach, w których wartość przedmiotu egzekucji, praw 
majątkowych jest bardzo znaczna, np. egzekucja z nieruchomości, egzekucja z rzeczy 
ruchomych, odebranie nieruchomości. Brak odpowiedniej reprezentacji może 
spowodować nieuzasadnione straty dla zobowiązanego. Czynności dokonane przez 



organ egzekucyjny pozostają w mocy. Wzruszenia ich można dokonać w trybach 
nadzwyczajnych, które są obostrzone określonymi warunkami.

Po wyczerpaniu środków administracyjnych (zarzut w sprawie prowadzenia 
egzekucji, wniosek o wyłączenie rzeczy spod egzekucji, zażalenie na postanowienie i 
inne) zobowiązany może skorzystać z postępowania przed sądami administracyjnymi.

11. Sądowa kontrola administracyjnych organów egzekucyjnych
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 216 ze zm.) w art. 3 § 1 stwierdza: sądy 
administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują 
środki określone w ustawie. W art. 3 § 2 pkt. 3 ustawa stanowi, że kontrola 
działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekania w 
sprawach skarg na postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i 
zabezpieczającym, na które służy zażalenie.

Środek zaskarżenia czynności (rozstrzygnięć) organów administracyjnych nosi 
nazwę „skarga”.

Uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny. 
Osoba fizyczna, osoba prawna (jednostka organizacyjna) ma zdolność występowania 
przed sądem administracyjnym jako strona (zdolność sądowa). Zdolność sądową mają 
także inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz 
organizacje społeczne nieposiadające osobowości prawnej. Skargę można wnieść po 
wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeśli służyły one w postępowaniu przed organem 
właściwym w sprawie (organem egzekucyjnym). Przez wyczerpanie środków 
zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie (zobowiązanemu) nie 
przysługuje żaden środek zaskarżenia.

Skargę na postanowienie należy wnieść w terminie trzydziestu dni 
od doręczenia skarżącemu (zobowiązanemu) rozstrzygnięcia w sprawie. Skargę do 
sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub 
bezczynność jest przedmiotem skargi. Skarżący w postępowaniu przed sądem 
administracyjnym może działać osobiście lub ustanowić pełnomocnika. Zgodnie z art. 
35 § 1 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi pełnomocnikiem może 
być adwokat lub radca prawny. Pełnomocnikowi należy udzielić pełnomocnictwa. 
Pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie albo ustnie, na posiedzeniu, przez 
oświadczenie złożone przez stronę i wciągnięte do protokołu. Należy zauważyć, że 
dopiero przepisy ustawy wskazują działalność adwokata, radcy prawnego. Takiego 
wyraźnego wskazania brakuje w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz w 
ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Przepisy ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zawierają 
regulacje odnośnie wypowiedzenia pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo może 
wypowiedzieć mocodawca. Takie wypowiedzenie odnosi skutek prawny do sądu od 
dnia zawiadomienia o wypowiedzeniu. W stosunku do strony przeciwnej (organu 
egzekucyjnego) – od dnia doręczenia jej tego zawiadomienia przez sąd. 

Pełnomocnictwo może wypowiedzieć adwokat, radca prawny, jednakże jest 
obowiązany działać jeszcze przez dwa tygodnie, chyba że mocodawca zwolni go z tego 



obowiązku. Mamy zatem do czynienia z kompleksowym uregulowaniem istotnego 
problemu zastępstwa procesowego.

Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego w art. 32 i 33 nie zawierają 
żadnych regulacji umożliwiających wypowiedzenie pełnomocnictwa, 
a tym bardziej skutków takiego wypowiedzenia pełnomocnictwa, a tym bardziej 
skutków takiego wypowiedzenia. Natomiast przepisy ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji regulują wzajemne relacje pomiędzy zobowiązanym, 
wierzycielem a organem egzekucyjnym. Przepisy ustawy powinny zawierać wzmiankę 
o możliwości ustanowienia pełnomocnictwa, a w kwestiach szczegółowych odesłać do 
odpowiednich regulacji ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 
Przedmiotem egzekucji są bardzo często prawa majątkowe bądź rzeczy (np. 
nieruchomości) dużej wartości i, mimo poprawności działania organu egzekucyjnego, 
może dochodzić do wyrządzenia szkody zobowiązanemu. W związku z powyższym 
udział kwalifikowanego pełno-mocnika jest bardzo wskazany. Dlatego w przypadku 
prób nowelizacji ustawy wskazanym jest uregulowanie udziału adwokata, radcy 
prawnego jako szczególnego rodzaju przedstawicieli zobowiązanego.

12. Znaczenie czynności dokonywanych przez adwokata, radcę prawnego
Postępowanie przed sądem jest sformalizowane. Pierwsze czynności dokonywane są w 
formie pisemnej, z uwzględnieniem wymogów ustawowych. Pismo, jakim jest skarga, 
powinno zawierać: oznaczenie sądu, do którego skarga jest kierowana; imię i 
nazwisko strony; miejsce zamieszkania lub siedziby stron, a w razie jego braku – adres 
do doręczeń; wskazanie ich przedstawicieli i pełnomocników; oznaczenie rodzaju 
pisma (np. skarga na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej); oznaczenie organu, 
którego działania (bezczynność) zaskarżono; określenie naruszenia prawa lub interesu 
prawnego; żądania stron; opis sprawy (osnowa wniosku); oświadczenia; podpisy 
strony i jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; wykaz załączników. Do 
pisma strony należy dołączyć jego odpis oraz odpisy załączników dla doręczenia ich 
stronom. Odpisami mogą być także uwierzytelnione fotokopie bądź uwierzytelnione 
wydruki z poczty elektronicznej.

Istotnym jest, że skarga nie musi być uzasadniona, a także, że na rozprawie przed 
sądem administracyjnym nie przeprowadza się postępowania dowodowego. Zgodnie z 
art. 106 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi: 
po wywołaniu sprawy rozprawa rozpoczyna się sprawozdaniem sędziego sprawo-
zdawcy, który zwięźle przedstawia na podstawie akt stan sprawy ze szczególnym 
uwzględnieniem zarzutów skargi. Po złożeniu sprawozdania, strony – najpierw 
skarżący (zobowiązany, pełnomocnik), a potem organ (organ egzekucyjny, 
pełnomocnik) – zgłaszają ustnie swoje żądania i wnioski oraz składają wyjaśnienia. 
Przewodniczący udziela głosu pozostałym stronom według ustalonej przez siebie 
kolejności. Sąd może z urzędu lub na wniosek strony przeprowadzić dowody 
uzupełniające z dokumentu, jeżeli jest to niezbędne do wyjaśnienia istotnych 
wątpliwości i nie powoduje nadmiernego przedłużenia postępowania w sprawie.

W trakcie przygotowania skargi oraz udziału w rozprawie bardzo istotny jest 
udział kwalifikowanego podmiotu po stronie zobowiązanego. Wprawdzie skarga nie 
musi być uzasadniona, ale skarżący powinien wykazać, na czym polega naruszenie 



prawa oraz opisać przedmiot sprawy. Wskazane jest, aby skargę opracował 
kwalifikowany podmiot. Ponieważ zaskarżyć można przepisy prawa proceduralnego, a 
także przepisy proceduralne, skarżący musi wskazać, które przepisy zaskarża oraz 
określić, na czym polega naruszenie przepisów. W postępowaniu egzekucyjnym duże 
znaczenie maja przepisy proceduralne, które są stosowane w związku z 
zastosowaniem określonego środka (środków egzekucyjnych). Znajomość tych 
przepisów ułatwia kontrolę prawidłowości postępowania, dokonania określonych 
czynności egzekucyjnych i ewentualnie kwestionowanie ich poprawności. 
Nieprawidłowości mogą wystąpić już przy wszczęciu postępowania egzekucyjnego, 
według art. 15 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji: egzekucja 
administracyjna może być wszczęta, jeśli wierzyciel po upływie wykonania 
obowiązku przez zobowiązanego przesłał mu pisemne upomnienie zawierające 
wezwanie do wykonania obowiązku z założeniem skierowania sprawy na drogę 
postępowania egzekucyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 
Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie siedmiu dni od 
dnia doręczenia upomnienia. Art. 27 § 3 określa rygorystycznie dalsze postępowanie 
związane 
z wysłaniem zobowiązanemu upomnienia. Do tytułu wykonawczego wierzyciel 
dołącza dowód doręczenia upomnienia, a jeżeli doręczenie nie było wymagane, podaje 
w tytule wykonawczym podstawę prawną braku takiego obowiązku. 
W praktyce postępowania egzekucyjnego wierzyciele bardzo często lekceważą termin 
siedmiu dni bądź obliczają go wadliwie, co jest podstawą wniesienia zarzutów, a w 
konsekwencji umorzenia postępowania egzekucyjnego. Ponadto w osnowie skargi 
adwokat, radca prawny może przytaczać okoliczności prawne mające związek z 
czynnościami egzekucyjnymi, np. niewykonalność obowiązku o charakterze 
niepieniężnym. Zobowiązany bez kwalifikowanego wsparcia nie jest w stanie dostrzec 
zawiłości przepisów bądź czynności dokonywanych przez organ egzekucyjny. Po 
rozpoczęciu rozprawy strony ustnie przedstawiają swoje żądania i wnioski oraz 
składają wyjaśnienia. Należy podać fakty i okoliczności w sposób systematyczny, 
spójny i w miarę logiczny oraz składnie odpowiadać na pytania zadawane przez sąd.

Z przebiegu posiedzenia jawnego protokolant, pod kierunkiem prze-
wodniczącego, spisuje protokół. Strony mogą żądać sprostowania lub uzupełnienia 
protokołu na następnym posiedzeniu, nie później jednak niż w terminie trzydziestu dni 
od dnia posiedzenia. Strony mogą w toku posiedzenia, a jeżeli nie były obecne – na 
najbliższym posiedzeniu, zwrócić uwagę sądu na uchybienia przepisom postępowania, 
wnosząc o wpisanie zastrzeżenia do protokołu. Zatem strona może to zrobić przy 
wsparciu i znajomości problematyki przez kwalifikowanego pełnomocnika, jakim jest 
adwokat, radca prawny.

Zakończenie
Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji jest aktem, który został 
uchwalony w roku 1966. W akcie tym pierwotnie zwracano uwagę na prowadzenie 
egzekucji względem osób i podmiotów prywatnych. Państwowe jednostki 
organizacyjne nie były podmiotem egzekucji w tak szerokim zakresie. Stosunki 
społeczno-gospodarcze uległy bardzo istotnej zmianie, a przepisy ustawy zmieniono w 



bardzo małym zakresie, np. brak wskazania, jakie podmioty mogą wystąpić w obronie 
zobowiązanego w związku z dokonaniem czynności egzekucyjnych, np. zarzut 
względem egzekucji reguluje uprawnienia zobowiązanego, brakuje natomiast 
wskazania, że może on być reprezentowany przez pełno-mocnika, zastępcę 
procesowego. W związku z powyższym, w trakcie prac nad zmianą ustawy o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji i wprowadzania dużej ilości środków 
egzekucyjnych, należałoby jednoznacznie wskazać możliwości korzystania przez 
zobowiązanego z pomocy adwokata, radcy prawnego lub innych podmiotów 
kwalifikowanych, np. doradcy podatkowego. 

Bibliografia
Literatura:

1. Duniewska Z., Geneza, charakterystyka i określenie prawa administracyjnego, [w:] 
Prawo administracyjne pojęcia instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, red. M. Sthal, 
Warszawa 2009.

2. Grześkiewicz W., Egzekucja administracyjna – teoria i praktyka, Warszawa 2006.
3. Jędrzejewski T., Masternak M., Rączka P., Administracyjne postępowanie egzeku-cyjne, 

Toruń 2009.
4. Łętowski J., Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1990.
5. Ofiarska M., Postępowanie egzekucyjne w administracji, Szczecin 2000.
6. Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2009.
7. Przybysz P., Egzekucja administracyjna, Warszawa 1999.
8. Ura E., Prawo administracyjne, Warszawa 2010.

Spis aktów prawnych:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 

2016, poz. 216).
2. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

(Dz.U. z 2016, poz. 599).
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290).
4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., 

poz. 613 ze zm.). 
5. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.).
6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze 

zm.).
7. Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu 

podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 
1289 ze zm.).

8. Ustawa z dnia 17 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 ze 
zm.).

9. Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scaleniu i wymianie gruntów (Dz.U. z 2013 r., poz. 
1157 ze zm.).

10. Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, (Dz.U. z 2014 r., poz. 
1648 ze zm.).

11. Ustawa z dnia 17 listopada 1966 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 
101 ze zm.).



12. Dyrektywa Rady 2010/24/UE z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wzajemnej pomocy 
przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków i innych obciążeń (Dz.Urz. 
UE L 84 231.03.210, s. 1).


