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PRZEDMOWA
Podręcznik „Ogólne postępowanie administracyjne” poświęcony jest przede wszystkim analizie unormowanych w Kodeksie postępowania administracyjnego instytucji procesowych jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego. Celem tego postępowania jest
załatwienie przez organ administracji publicznej sprawy indywidualnej poprzez wydanie
decyzji administracyjnej, która władczo kształtuje sytuację jednostki w sferze prawa administracyjnego. Prawo o postępowaniu administracyjnym, którego normy stanowią przedmiot
rozważań niniejszego opracowania, to w znacznej mierze system gwarancji procesowych,
których zadaniem jest doprowadzenie do prawidłowego ukształtowania materialnego stosunku administracyjnoprawnego. Szczególną funkcję wśród norm administracyjnego prawa
procesowego pełnią te, które ustanawiają system środków służących weryfikacji aktów administracyjnych wydawanych przez organy administracji publicznej. Na te właśnie normy
zwrócono w podręczniku szczególną uwagę, opierając ich analizę przede wszystkim na
orzecznictwie sądów administracyjnych, w którym dokonywana jest dynamiczna i twórcza
wykładnia przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
W podręczniku omówiono także uregulowane w Kodeksie postępowania administracyjnego administracyjne postępowania: w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między
organami administracji publicznej, w sprawach wydawania zaświadczeń oraz w sprawach
skarg i wniosków. Procedury te są bowiem powiązane z ogólnym postępowaniem administracyjnym zarówno systemowo, jak i funkcjonalnie.
Niniejsze opracowanie powstało przede wszystkim z myślą o studentach wydziałów
prawa i administracji. Znajdują się w nim definicje i wyjaśnienia podstawowych pojęć administracyjnego prawa procesowego, a także omówienie najbardziej reprezentatywnych
poglądów doktryny i prezentacja dorobku orzeczniczego Sądu Najwyższego oraz sądów
administracyjnych w zakresie wykładni przepisów polskiej procedury administracyjnej.
W 6. wydaniu podręcznika zostały uwzględnione m.in. zmiany dokonane ustawą
z 21.2.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz.U. z 2019 r. poz. 730).
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