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Od Wydawnictwa

Egzekucja sądowa w prawie polskim to jedyne na rynku wydawniczym opracowanie
systemowe dotyczące polskiego prawa egzekucyjnego w zakresie egzekucji sądowej. 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 umorzenia 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 najważniejszych 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 opracowania. 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, adwokatów i radców prawnych, jak i studentów. Również wierzyciele i dłużnicy znajdą 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. Powoduje to, że wiedza z zakresu postępowania egzekucyjnego jest praktycznie przydatna.
Oddawane do rąk Czytelników wydanie drugie jest kontynuacją pierwszej wersji, która ukazała się nakładem naszego wydawnictwa w 2007 r. pod tytułem Egzekucja sądowa w Polsce.
W opracowaniu zawarto też wykorzystaną bogatą literaturę przedmiotu.
Autorami Egzekucji Sądowej w prawie polskim są wieloletni praktycy prawa egzekucyjnego, przedstawiciele różnych zawodów prawniczych (sędziowie, komornicy
radcy prawni i adwokaci). Problematyka egzekucyjna jest też przedmiotem ich

pracy naukowej. Wszyscy są autorami lub współautorami kilkudziesięciu publikacji
książkowych i artykułów z zakresu postępowania egzekucyjnego. Redaktor naukowy opracowania jest sędzią w stanie spoczynku, wieloletnim Kierownikiem Katedry Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Gdańskiego.
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ukończeniu studiów na wydziale prawa w latach 1994–1996 odbył aplikację
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tego sądu. Od 2007 r. wykonuje zawód radcy prawnego, prowadząc indywidualną kancelarię w Gdyni. Autor wielu publikacji z zakresu prawa postępowania
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1999–2004 orzekał jako asesor, a następnie sędzia w wydziałach cywilnych
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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 rachunku bankowego, innych wierzytelności i praw majątkowych.
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