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Przedmowa
Oddaję do Państwa rąk kolejną edycję praktycznego poradnika z zakresu postępowania administracyjnego z serii Wzory Pism Becka. Jest to pozycja
wyjątkowa na rynku wydawniczym, ceniona przez pracowników organów
administracji publicznej, pełnomocników i same strony. Niewątpliwie zaletą tej
publikacji jest wyczerpujące ujęcie tematu obejmującego instytucje postępowania administracyjnego wynikającego z ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
Prezentowana publikacja uwzględnia ostatnie nowelizacje KPA, a także najnowsze piśmiennictwo oraz orzecznictwo. Dnia 5.11.2018 r. – ogłoszono tekst
jednolity KPA (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), który następnie uległ kilkukrotnej nowelizacji. I tak zmiany zostały dokonane przez ustawę z 5.7.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach
związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629 ze zm.), ustawę
z 6.12.2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 60 ze zm.), ustawę z 21.2.2019 r. o zmianie niektórych
ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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), ustawę z 16.5.2019 r.
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1133). Ostatecznie publikację oparto na przepisach ogłoszonych obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 20.12.2019 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256).
W poradniku omówiono zarówno poszczególne działy KPA, jak i nowelizacje,
począwszy od roku 2017, a skończywszy na planowanych nowelizacjach wynikających z druków sejmowych Nr 178 (Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, projekt skierowany do I czytania
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na posiedzeniu Sejmu) i Nr 239 (Rządowy projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych, projekt po I czytaniu na posiedzeniu Sejmu).
W publikacji uwzględniono również wzory pism wynikające z ustawy
z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.). Wzory te są
aktualne w stanie epidemii, jednak sukcesywne znoszenie obostrzeń wpływa na
zmiany stanu prawnego.
Ponadto zaprezentowano wybór aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych – trzecie wydanie zostało zaktualizowane o ponad 300 orzeczeń z lat
2018–2020. Dzięki temu Czytelnik może zapoznać się z kierunkiem orzeczniczym
oraz wybranymi elementami piśmiennictwa.
Niniejsza publikacja ma ułatwić jej Czytelnikom poruszanie się w gąszczu przepisów i zasad prawnych.
Celem poradnika jest ułatwienie urzędnikom, pełnomocnikom, jak również
zwykłym obywatelom korzystania i stosowania przepisów KPA w praktyce.
Mam nadzieję, że docenią Państwo wszystkie walory tego wydania i stanie się
ono niezastąpioną pomocą w codziennej pracy.
Dziękuję Pani dr Patrycji Pajor za pomoc przy pracach nad trzecim wydaniem.
Serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za poświęcony czas i ogromną
pomoc dla Pani dr Joanny Ablewicz oraz Pani Pauliny Jakubaszek.
Warszawa, maj 2020 r.
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