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XIX

Przedmowa

Oddawane do rąk Czytelników 4. wydanie Tomu 9 Systemu Prawa Administracyj-
nego, wspólnego projektu Wydawnictwa C.H.Beck i Instytutu Nauk Prawnych PAN, 
obejmuje zagadnienia dotyczące prawa procesowego administracyjnego. Upływ cza-
su oraz liczne nowelizacje przepisów procesowych, a w szczególności nowa ustawa 
z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1553), która dotyczy utworzenia nowego 
modelu naliczania i poboru kosztów egzekucyjnych w administracyjnym postępowaniu 
egzekucyjnym, jak również ustawa z 11.9.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu eg-
zekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2070), 
która dotyczy uproszczenia administracyjnego postępowania egzekucyjnego oraz 
usprawnienia ściągania długów publicznoprawnych oraz ustawa z 7.4.2017 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 935), która wprowadziła do postępowania administracyjnego i sądowoad-
ministracyjnego wiele nowych instytucji procesowych, uzasadniały podjęcie prac nad 
nowym wydaniem. Ponadto, od 2014 r., tj. od publikacji wydania drugiego, ukazało się 
wiele cennych publikacji, wzbogaciło się również orzecznictwo sądów administracyj-
nych, co w pełni uzasadnia podjęcie pracy nad aktualizacją opracowania. 

Pracę rozpoczynają rozważania wprowadzające obejmujące zagadnienia ogólne pro-
cesowego prawa administracyjnego. 

Ustalenia dokonane w uwagach wprowadzających pozwalają Autorom omówić 
następujące szczegółowe zagadnienia i instytucje procesowe: rozgraniczenie regula-
cji prawa procesowego administracyjnego od regulacji prawa procesowego sądowego, 
standardy współczesnej regulacji postępowania administracyjnego, ewolucja regulacji 
polskiego prawa procesowego administracyjnego, system regulacji prawa procesowego 
administracyjnego, prawo do procesu, aspekty podmiotowe i przedmiotowe regulacji 
prawa procesowego administracyjnego, postępowanie zwykłe, milczące załatwienie 
sprawy, postępowanie uproszczone, mediacja w postępowaniu administracyjnym, we-
ryfikacja rozstrzygnięć, nadzwyczajne tryby postępowania, granice ochrony praw na-
bytych, prawomocność decyzji, administracyjne kary pieniężne, europejska współpraca 
administracyjna, postępowanie egzekucyjne w administracji. 

Praca jest dziełem Autorów wskazanych w zestawieniu zbiorczym oraz na poszcze-
gólnych stronach niniejszego tomu. Za merytoryczną treść, prezentowane stanowisko 
prawne i formę wypowiedzi odpowiadają Autorzy poszczególnych części tego dzieła. 
Autorzy żywią nadzieję, że przekazywana publikacja spotka się z życzliwym przyję-
ciem teoretyków prawa oraz tych, którzy na co dzień stosują prawo administracyjne, 
tj. sędziów, urzędników, przedsiębiorców. Będziemy wdzięczni za merytoryczną ocenę 
prezentowanych w Systemie poglądów.

Wydanie niniejszego tomu uwzględnia stan prawny na dzień 2.11.2019 r. 

Warszawa, listopad 2019 r. Redaktorzy
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