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Wstęp

Oddawany do rąk Czytelników podręcznik „Ogólne postępowanie admini-
stracyjne” zawiera przede wszystkim analizę unormowanych w Kodeksie postę-
powania administracyjnego instytucji procesowych, które tworzą jurysdykcyjne 
postępowanie administracyjne. Celem tego postępowania jest rozstrzygnięcie 
przez organ administracji publicznej sprawy indywidualnej poprzez wydanie 
decyzji administracyjnej, która władczo kształtuje sytuację określonego podmio-
tu w sferze prawa administracyjnego. Prawo o postępowaniu administracyjnym, 
którego normy stanowią przedmiot rozważań niniejszego opracowania, to w znacz
nej mierze system gwarancji procesowych, których zadaniem jest doprowadzenie 
do prawidłowego ukształtowania materialnego stosunku administracyjnopraw-
nego. Szczególną funkcję wśród norm administracyjnego prawa procesowego 
pełnią te, które ustanawiają system środków służących weryfikacji aktów admi-
nistracyjnych wydawanych przez organy administracji publicznej. Na te właśnie 
normy zwrócono w podręczniku szczególną uwagę, opierając ich analizę przede 
wszystkim na aktualnym orzecznictwie sądów administracyjnych, w którym do-
konywana jest dynamiczna i twórcza wykładnia przepisów KPA.

W podręczniku omówiono także uregulowane w KPA administracyjne po-
stępowania uproszczone: w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość mię-
dzy organami administracji publicznej, w sprawach wydawania zaświadczeń 
oraz w sprawach skarg, wniosków i petycji. Procedury te są bowiem związane 
z ogólnym postępowaniem administracyjnym zarówno systemowo, jak i funkcjo
nalnie.

Podręcznik niniejszy napisany został przede wszystkim z myślą o studentach 
wydziałów prawa i administracji. Definiuje on i wyjaśnia podstawowe pojęcia 
administracyjnego prawa procesowego, a także przedstawia najbardziej repre-
zentatywne poglądy doktryny. Wykład poszczególnych instytucji procesowych 
poprzedza wykaz najważniejszych pozycji literatury z zakresu danego zagadnie-
nia, co pozwala na poszerzenie wiedzy czytelnika szczególnie zainteresowanego 
określonym tematem.
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Podręcznik stara się także uwzględniać niektóre problemy pojawiające się przy 
stosowaniu norm KPA w praktyce organów administracji publicznej. Ważną rolę 
w przedstawianiu poszczególnych instytucji procesowych odgrywa zaś prezenta-
cja dorobku orzeczniczego Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyj-
nego w zakresie wykładni przepisów polskiej procedury administracyjnej. Z tych 
powodów niniejsze opracowanie może być użyteczne także dla osób, które zaj-
mują się stosowaniem norm Kodeksu postępowania administracyjnego jako pra-
cownicy organów administracji publicznej albo też występują w postępowaniu 
administracyjnym jako strony lub ich pełnomocnicy.
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