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Egzekucja sądowa w prawie polskim to jedyne na rynku wydawniczym opracowanie 
systemowe dotyczące polskiego prawa egzekucyjnego w zakresie egzekucji sądo-
wej. Omawia ono w całości egzekucję prowadzoną w oparciu o przepisy kodeksu 
postępowania cywilnego. Oprócz zagadnień ogólnych odnoszących się do tytułów 
wykonawczych, wszczęcia postępowania egzekucyjnego, jego zawieszenia i umo-
rzenia oraz do ograniczeń egzekucji w opracowaniu przedstawiono szczegółowo 
wszystkie sposoby egzekucji roszczeń pieniężnych i niepieniężnych. Poruszono też 
problematykę podziału sumy uzyskanej z egzekucji. Publikacja odwołuje się do naj-
ważniejszych i najnowszych poglądów doktryny prawa. Wskazano w niej również 
na orzecznictwo, najbardziej istotne z punktu widzenia poruszanej materii. Dzięki 
temu wszechstronnie wyczerpane zostały tematy będące przedmiotem opracowa-
nia. Opracowanie przedstawia też rozstrzygnięcie wielu problemów pojawiających 
się w praktyce egzekucyjnej.

Książka uwzględnia aktualny stan prawny na dzień 1 maja 2015 r.
Opracowanie przeznaczone jest przede wszystkim dla praktyków stosujących 

przepisy o egzekucji. Może być przydatne zarówno dla komorników, sędziów, ad-
wokatów i radców prawnych, jak i studentów. Również wierzyciele i dłużnicy znaj-
dą tu kompendium teoretycznej i praktycznej wiedzy o egzekucji.

Znaczenie egzekucji wciąż rośnie. Coraz więcej jest bowiem spraw trafiających 
do organów egzekucyjnych. Współczesny obrót prawny i nowe instytucje kreują 
nieznane dotąd podstawy istnienia roszczeń, jak i możliwości ich dochodzenia. Po-
woduje to, że wiedza z zakresu postępowania egzekucyjnego jest praktycznie przy-
datna.

Oddawane do rąk Czytelników wydanie drugie jest kontynuacją pierwszej wer-
sji, która ukazała się nakładem naszego wydawnictwa w 2007 r. pod tytułem Egze-
kucja sądowa w Polsce.

W opracowaniu zawarto też wykorzystaną bogatą literaturę przedmiotu. 
Autorami Egzekucji Sądowej w prawie polskim są wieloletni praktycy prawa egze-

kucyjnego, przedstawiciele różnych zawodów prawniczych (sędziowie, komornicy 
radcy prawni i adwokaci). Problematyka egzekucyjna jest też przedmiotem ich 

Od Wydawnictwa



pracy naukowej. Wszyscy są autorami lub współautorami kilkudziesięciu publikacji 
książkowych i artykułów z zakresu postępowania egzekucyjnego. Redaktor nauko-
wy opracowania jest sędzią w stanie spoczynku, wieloletnim Kierownikiem Kate-
dry Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Gdańskiego.
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Grzegorz Julke – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Cy-
wilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Po 
ukończeniu studiów na wydziale prawa w latach 1994–1996 odbył aplikację 
sędziowską w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, po czym wykonywał zawód sę-
dziego – najpierw w Sądzie Rejonowym w Wejherowie, a następnie (od roku 
2000) w Sądzie Rejonowym w Sopocie, gdzie pełnił jednocześnie funkcję Pre-
zesa Sądu Rejonowego w Sopocie i Przewodniczącego Wydziału Cywilnego 
tego sądu. Od 2007 r. wykonuje zawód radcy prawnego, prowadząc indywidu-
alną kancelarię w Gdyni. Autor wielu publikacji z zakresu prawa postępowania 
cywilnego i egzekucji sądowej.

Zenon Knypl – doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku  
w stanie spoczynku. W wymiarze sprawiedliwości od 1 października 1956 r.. 
Był prezesem sądu powiatowego, przewodniczącym wydziału cywilnego Sądu 
Wojewódzkiego w Gdańsku i wiceprezesem tego sądu, a także wiceprze-
wodniczącym Izby Morskiej w Gdyni. Kierował Wydziałem Prawa Między-
narodowego w Ministerstwie Sprawiedliwości i Okręgowym Sądem Pracy  
i Ubezpieczeń Społecznych w Gdyni. Orzekał w sprawach karnych, cywil-
nych, morskich, pracy i ubezpieczeń społecznych. Autor wielu publikacji z za-
kresu prawa postępowania cywilnego i egzekucji sądowej.

Marek Koenner – doktor nauk prawnych, radca prawny, arbiter w Międzyna-
rodowym Sądzie Arbitrażowym pryz Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej  
w Gdyni. Przed uzyskaniem tytułu radcy prawnego zdobywał doświadczenie 
zawodowe jako nauczyciel akademicki w Katedrze Postępowania Cywilne-
go na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 
1999–2004 orzekał jako asesor, a następnie sędzia w wydziałach cywilnych  
i gospodarczych Sądu Rejonowego w Gdańsku. Autor wielu publikacji z za-
kresu prawa postępowania cywilnego i egzekucji sądowej.
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Wojciech Kowalski – doktor nauk prawnych, wykładowca na Uniwersytecie 
Gdańskim i wielu innych uczelniach trójmiejskich, dydaktyk, autor kilkuna-
stu publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania cywilnego, kilkuset 
opracowań i analiz o charakterze prawniczym. Autor wielu publikacji z zakre-
su prawa postępowania cywilnego i egzekucji sądowej.

Zbigniew Merchel – sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z ponad 25-letnią 
praktyką sędziowską. W latach 2002–2010 był członkiem Krajowej Rady Są-
downictwa. Od grudnia 2010 r. sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Autor 
licznych publikacji z zakresu postępowania cywilnego i ustawy o komornikach 
sądowych i egzekucji. W latach 2002–2010 był członkiem Krajowej Rady Są-
downictwa. Jest wieloletnim wykładowcą na zajęciach z aplikantami sądo-
wymi i referendarskimi, komorniczymi i notarialnymi. Prowadzi szkolenia  
z zakresu procedury cywilnej, ksiąg wieczystych i ustawy o komornikach są-
dowych i egzekucji. Autor wielu publikacji z zakresu prawa postępowania cy-
wilnego i egzekucji sądowej.

Grzegorz Sikorski – doktor nauk prawnych, adwokat, w przeszłości wykładowca 
Gdańskiej Akademii Bankowej, Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku i Toru-
niu, a obecnie także na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim 
i Uniwersytecie Łódzkim. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa 
bankowego, handlowego, cywilnego i egzekucyjnego. Specjalizuje się w prawie 
gospodarczym, korporacyjnym, bankowym, prawie spółek oraz egzekucji z ra-
chunku bankowego, innych wierzytelności i praw majątkowych. 

Zbigniew Szczurek – doktor nauk prawnych, sędzia, dydaktyk, kierownik Ośrod-
ka Terenowego Instytutu Badania Prawa Sądowego w Gdańsku (1986–1990), 
wybrany dwukrotnie przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów na Prezesa Sądu 
Wojewódzkiego w Gdańsku (1990, 1994), członek zespołu problemowego Ko-
misji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (1996–2002) od 1998 r. na stanowisku 
kierownika Katedry Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Gdańskiego. 
Autor wielu publikacji z zakresu prawa postępowania cywilnego i egzekucji 
sądowej.

Jarosław Świeczkowski – doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa  
i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Katedrze Postępowania Cywil-
nego, komornik sądowy. Autor wielu publikacji i książek z zakresu postępo-
wania cywilnego, w tym postępowania egzekucyjnego, wykładowca Krajowej 
Szkoły Sądownictwa i Prokuratury prowadzący szkolenia dla sędziów, proku-
ratorów i referendarzy sądowych, adwokat niewykonujący zawodu. Autor wie-
lu publikacji z zakresu prawa postępowania cywilnego i egzekucji sądowej.
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