
Przedmowa do osiemnastego wydania

„Postępowanie administracyjne” zostało przygotowane przez zespół auto-
rów, pracowników Katedry Prawa  i Postępowania Administracyj nego Uni-
wersytetu Warszawskiego, mających wieloletnie doświadczenie w na uczaniu 
postępowania administracyjnego. Praca ta została przygotowana jako podręcz-
nik kierowany do dwóch grup Czytelników. Pierwszą z nich są studenci wy-
działów prawa, drugą zaś – praktycy zajmujący się postępowaniem administra
cyjnym jako sędziowie sądów administracyjnych, pracownicy administracji 
publicznej (państwowej i samorządo wej), albo występujący w konkretnych 
sprawach administracyjnych czy podatko wych jako strony lub pełnomocni-
cy stron. Kierując ten podręcznik do tak szeroko zakreślonego grona, auto-
rzy dążyli do wskazania, z jednej strony, teoretycznych podstaw określonych 
instytucji procesowych, z drugiej zaś do zamieszczenia in formacji praktycz-
nych, a także odnotowania co istotniejszych orzeczeń sądów administracyj-
nych i Sądu Najwyższego, dotyczących zagadnień proceduralnych ujętych 
w podręczniku.

Postępowanie administracyjne odgrywa dziś bardzo dużą rolę w praktyce 
prawniczej. Liczba spraw administracyjnych jest o wiele większa od liczby 
spraw rozstrzyganych przez sądy. W sprawach administracyjnych strona czę-
sto występuje bez pomocy adwokata, a pracownik administracji rozstrzygający 
sprawę również często legitymuje się wykształceniem nieprawniczym.

Przestrzeganie ustawowo określonych zasad postępowania ma zasadnicze 
znaczenie dla przebiegu sprawy administracyjnej i oceny prawidłowości wy-
danej decyzji. Znaczny odsetek decyzji uznawanych przez sądy administra-
cyjne za nie prawidłowe to właśnie decyzje, w których doszło do naruszenia 
przepisów postę powania administracyjnego. Ten fakt najpełniej wskazuje, że 
znajomość procedury często przesądza o wyniku sprawy.

Podręcznik obejmuje trzy podstawowe procedury administracyjne – 
postępo wanie ogólne, podatkowe i egzekucyjne. Podręcznik zawiera także 
część doty czącą postępowania przed sądami administracyjnymi. 

Postępowanie administracyjne ogólne jest uregulowane Kodeksem postę-
powania administracyjnego – KPA. Kodeks był wielokrotnie nowelizowany, 
co jednak nie naruszyło istoty jego podstawowych in stytucji. Kodeks postępo-
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wania administracyjnego możemy zaliczyć do pomników prawodawstwa pol-
skiego – tak jak Niemcy traktują swój BGB czy Francuzi Code civil. 

Polska jest jednym z krajów mających skodyfikowane po stępowanie admi-
nistracyjne. Liczba tych krajów powiększyła się i należy do nich także Fran-
cja, która od niedawna również posiada skodyfikowane postępowanie admi-
nistracyjne. Postępowanie administracyjne w Polsce jest rozumiane przy tym 
dość wąsko, podobnie jak w nauce austriackiej czy niemieckiej, czy innych 
krajów tego prawniczego obszaru kulturowego. Postępowanie administracyjne 
dotyczy bowiem tylko roz strzygania indywidualnych spraw administracyjnych 
w drodze decyzji admini stracyjnych przez organy administracji. Na skutek 
tego podejścia, poza zakresem KPA pozostają procedury dokonywania innego 
rodzaju czynności przez organy administracji – a w szczególności procedury 
wydawania przepisów, zawierania umów i udostępniania informacji. W Polsce 
procedury te zawarte są w postaci cząstkowej w odrębnych ustawach.

Przez pewien czas KPA regulował również postępowanie podatkowe. 
W 1997 r. ustawodawca wyłączył postępowanie podatkowe z KPA i poddał je 
odrębnej re gulacji prawnej zawartej w Ordynacji podatkowej. Postępowanie 
podat kowe uważa się nadal za wyodrębniony rodzaj postępowania administra-
cyjnego, dlatego też odrębny fragment podręcznika poświęcony jest przepisom 
proceduralnym zawartym w Ordynacji podatkowej.

Ani KPA, ani Ordynacja podatkowa nie regulują kwestii wykonania roz
strzygnięć podjętych według przepisów tych obu aktów. Tej problematyce 
poświę cona jest odrębna ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administra-
cji. Tę część procedury administracyjnej określa się mianem egzekucji admi-
nistracyjnej. Insty tucjom postępowania egzekucyjnego poświęcona jest odręb-
na część podręcznika.

Z wydawaniem decyzji przez organy administracji i ich wykonaniem jest 
ściśle związana weryfikacja tych rozstrzygnięć przez sądy administracyjne. 
Dla tego też osobna część podręcznika poświęcona jest sądom administra-
cyjnym i tzw. postępowaniu sądowoadministracyjnemu, czyli postępowaniu 
przed wojewódzkimi sądami administra cyjnymi i Naczelnym Sądem Admi-
nistracyjnym.

W ten sposób Czytelnik otrzymuje podręcznik pokrywający cały, podsta-
wowy obszar postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.

Winniśmy jednak zwrócić uwagę Czytelnika na pewne istotne cechy 
postępo wania administracyjnego, których znaczenie wzrosło w ostatnich la-
tach. Przede wszystkim ustawy materialnego prawa administracyjnego zawie-
rają często pewne przepisy proceduralne, niejednokrotnie uzupełniające lub 
modyfikujące KPA. Do tyczą one w szczególności treści wniosków czy podań 
o przyznanie określonego uprawnienia. Często dotyczą też postępowania do-
wodowego, czasu trwania postę powania, elementów decyzji. Przepisy takie, 
ustanawiające wyjątki od KPA, po winny być interpretowane ściśle, zgodnie 
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z ogólnie przyjętymi zasadami wykładni prawa. Ze względu na rozmiar takich 
szczególnych uregulowań, tylko w pewnym zakresie tego typu odstępstwa od 
KPA mogą być sygnalizowane w podręczniku.

W postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumen tów, Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesem Urzędu 
Komunikacji Elek tronicznej, Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego przy-
jęto, że odwołania od decyzji tych organów określone w ustawie o ochronie 
konkurencji i konsumentów, prawie energetycznym, prawie telekomunikacyj-
nym oraz ustawie o transporcie kolejowym rozpatruje Sąd Okręgowy w War-
szawie – Sąd Ochrony Konkuren cji i Konsumentów. Postępowanie przed tym 
sądem regulują przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. W ograniczonym 
zakresie spraw właściwe są tu sądy administracyjne.

Odrębnym zagadnieniem jest postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów. Tu przepisy ustawy o ochronie konkurencji 
i kon sumentów przewidują w ograniczonym zakresie stosowanie obok KPA 
również KPC i nawet KPK, nie mówiąc o tym, że sama ta ustawa zawie-
ra liczne przepisy proceduralne. To szczególne potraktowanie postępowania 
przed prezesem UOKiK w części uzasadnione jest specyfiką i różnorodnością 
spraw rozstrzyganych przez ten organ, gdzie obok klasycznych spraw ochrony 
konkurencji, zakres kompetencji obejmuje również pomoc publiczną, ochronę 
konsumentów, bezpieczeństwo produktów itd. 

Pojawiają się też tendencje do ograniczenia uprawnień, jakie KPA daje stro-
nom postępowania. Przykładem może tu być tzw. postępowanie wyjaśniają-
ce, regulo wane przez ustawę o nadzorze nad rynkiem finansowym i ustawę 
o ochronie kon kurencji i konsumentów. Celem postępowania wyjaśniającego 
jest ustalenie, czy zachodzą przesłanki do wszczęcia postępowania karnego 
lub administracyjnego (w przypadku UOKiK zwanego antymonopolowym). 
W praktyce może ono pozbawiać stronę istotnych uprawnień procesowych. 
Trzeba pamiętać, że zgodnie z KPA wszczęcie postępowania administracyj-
nego następuje z mocy samego prawa z chwilą pierwszej czynności dokona-
nej wobec strony. Od tej chwili stronie przysługują kodeksowe uprawnienia 
strony. 

Osobnym zjawiskiem jest wydawanie tzw. specustaw dotyczących kluczo-
wych inwestycji budowlanych. Ustawy te, w założeniu o ograniczonym czasie 
obowiązywania, zawierają liczne przepisy z zakresu procedury administracyj-
nej ukierunkowane na szybkie wydawanie niezbędnych decyzji. Wspomniane 
ustawy dotyczą inwestycji m.in. w obszarze przygotowania i realizacji inwe-
stycji w zakresie lotnisk, terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu, tele-
komunikacji, budowli przeciwpowodziowych, energetyki jądrowej. 

Kodeks postępowania administracyjnego gwarantuje szerokie uprawnienia 
stronom postępowania. Wykraczają one poza standard przyjęty w międzyna-
rodowych dokumentach dotyczących praw człowieka, a także w dokumentach 
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unijnych, z czego moglibyśmy być dumni, gdyby nie fakt, że szerokie gwaran-
cje procesowe stwarzają pole do ich nadużywania, jak to czasami zdarzało się 
ze strony podmiotów wykorzystujących uprawnienia przyznane organizacjom 
społecznym czy organizacjom ekologicznym, o czym szeroko donosiła prasa. 

Trzeba też odnotować działania w celu wypracowania rozwiązań modelo-
wych, które mogłyby być wykorzystane dla tworzenia postępowania admini-
stracyjnego przed organami, instytucjami i ciałami Unii Europejskiej, a także 
jako wzorce dla przepisów krajowych1. Na gruncie Parlamentu Europejskiego 
podjęto prace mające na celu ujednolicenie postępowania administracyjnego 
w ramach administracji Unii Europejskiej. Niestety Komisja Europejska nie 
przychyliła się do rezolucji Parlamentu Europejskiego i nie wystąpiła z odpo-
wiednią inicjatywą ustawodawczą. 

W aktualnym wydaniu zostały uwzględnione zmiany wprowadzone od 
poprzedniego wydania podręcznika, w tym istotne zmiany wprowadzone 
w 2017 r. dużą  nowelą do KPA, która zmieniła także  prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi i szereg innych ustaw.

Autorzy będą wdzięczni Czytelnikom za wszelkie uwagi dotyczące treści 
pod ręcznika – zostaną one wykorzystane w kolejnych wydaniach.

Warszawa, lipiec  2017 r.     Prof. dr hab. Marek Wierzbowski
przewodniczacy Rady Naukowej Instytutu 
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1 Zob. M. Wierzbowski, H. Hofmann, J.P. Schneider, J. Ziller, ReNEUAL. Model 
kodeksu postępowania administracyjnego Unii Euro pejskiej, Warszawa 2015.


