
Art. 1 Dział I. Przepisy ogólne

postępowania sądowoadministracyjnego, [w:] J. Niczyporuk (red.), Kodyfikacja
postępowania administracyjnego na 50-lecie K.P.A., Lublin 2010; M. Wyrzykowski,
Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym, Warszawa 1986; G. Zalas,
Postępowanie w sprawach świadczeń rodzinnych, Casus 2004, Nr 4; M. Zapała,
Stosowanie dyrektyw wspólnotowych przez organy administracyjne, PiP 2005,
z. 11; M. Zdyb, Zasady ogólne Kodeksu postępowania administracyjnego jako
fundament kształtowania współczesnego ładu konstytucyjnego, [w:] J. Niczyporuk
(red.), Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie K.P.A., Lublin 2010;
B. Zdziennicki, Konstytucjonalizacja prawa administracyjnego, Studia i Materiały
Trybunału Konstytucyjnego, t. 17, Warszawa 2003; A. Zieliński, Podstawa prawna
decyzji administracyjnej, PiP 1984, z. 3; K. Ziemski, Formy prawne działania
administracji publicznej, [w:] J. Posłuszny (red.), Aktualne problemy administracji
i prawa administracyjnego, Przemyśl–Rzeszów 2003; tenże, Zajęcie stanowiska
a prawo bycia stroną postępowania administracyjnego (na przykładzie rady izby
notarialnej), Rej. 1996, Nr 2; tenże, Zasady ogólne prawa administracyjnego, Poznań
1989; J. Zimmermann, Administracyjny tok instancji, Kraków 1986, s. 56; tenże
(red), Czas w prawie administracyjnym, Warszawa 2011; tenże, Glosa do wyr. NSA:
z 9.6.1999 r., I SAB 41/99 oraz z 20.7.1999 r., I SAB 60/99, OSP 2000, Nr 6; tenże,
Glosa do wyr. SN z 23.3.1992 r., III ARN 40/92, PiP 1993, z. 8; tenże, Glosa do
wyr. NSA z 28.11.1991 r., SA/Wr 1097/91 oraz z 2.6.1993 r., SA/Wr 1744/92, OSP
1995, Nr 1; tenże, Nowe rodzaje postanowień w postępowaniu administracyjnym, PiP
1983, z. 1; tenże, Polska jurysdykcja administracyjna, Warszawa 1996; tenże, Prawo
administracyjne, Kraków 2006; tenże, Z problematyki sporów kompetencyjnych
między organami administracji państwowej a sądami, PiP 1989, z. 3; tenże, Znaczenie
uzasadnienia rozstrzygnięcia organu administracji publicznej dla orzecznictwa
sądowoadministracyjnego, ZNSA 2010, Nr 5–6; M. Zimmermann, Z rozważań
nad postępowaniem jurysdykcyjnym i pojęciem strony w kodeksie postępowania
administracyjnego, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Kamila Stefki, Warszawa 1967;
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Rozdział 1. Zakres obowiązywania

Art. 1.2 [Zakres regulacji]
Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:

1) przed organami administracji publicznej w należących do wła-
ściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych
w drodze decyzji administracyjnych,

2 Art. 1 pkt 3 zmieniony ustawą z dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1271), która
wchodzi w życie 1.01.2004 r.
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2) przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi pod-
miotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie
porozumień do załatwiania spraw określonych w pkt 1,

3) w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami
jednostek samorządu terytorialnego i organami administracji
rządowej oraz między organami i podmiotami, o których mowa
w pkt 2,

4) w sprawach wydawania zaświadczeń.
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I. Postępowanie administracyjne jako dział prawa
1. Postępowanie administracyjne określa się w literaturze przedmiotu 1

jako dział prawa regulujący tryb wydawania aktów administracyjnych
oraz uprawnienia, jakie przysługują adresatom tych aktów w trakcie
ich wydawania (zob. M. Wierzbowski, [w:] Wierzbowski, Postępowanie
administracyjne, 2007, s. 1). Jest ono zaliczane do procesualistycznych gałęzi
prawa. Metodologicznie charakteryzuje się położeniem głównego akcentu
badawczego na formę podejmowanych przez administrację publiczną
działań, a nie na ich skutki. Nie sposób przy tym nie zwrócić uwagi,
że w przeciwieństwie do procedur sądowych, procedura administracyjna
jest ściśle związana z normami administracyjnego prawa materialnego,
których zastosowanie jest bezpośrednio i ściśle powiązane z zastosowaniem
konkretnej normy proceduralnej. W literaturze przedmiotu wprost podkreśla
się nierozerwalny związek między normami kompetencyjnymi a prawnymi
formami działania administracji (zob. Z. Cieślak, Zbiory zachowań admi-
nistracji państwowej. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1992, s. 70 i n.).
Należy przy tym podkreślić, że postępowanie administracyjne dotyczy trybu
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działania organów administracji tylko przy wydawaniu zewnętrznych aktów
administracyjnych. Nie obowiązuje zatem w tzw. sferze wewnętrznej działa-
nia organów. Stąd też istotową cechą jurysdykcyjnego (rozstrzygającego),
kodeksowego postępowania administracyjnego jest wydawanie orzeczeń
w formie decyzji administracyjnych. Postępowanie to nie obejmuje swym
zasięgiem normatywnym, aktów kierownictwa wewnętrznego (zarówno
o charakterze generalnym, jak choćby wytyczne czy regulaminy, jak
również zindywidualizowanym, np. polecenia służbowe). Same jurysdyk-
cyjne postępowania administracyjne stanowią złożoną materię normatywną.
Złożoność ta swoje źródło znajduje w pogłębiającym się procesie de-
kodyfikacji postępowań administracyjnych, których coraz większa część
znajduje się poza KPA. Rozdźwięk ten został pogłębiony przez regulacje
sądowoadministracyjne, począwszy od maja 1995 r., gdy została uchwalona
ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, następnie zastąpiona obecnie
obowiązującą ustawą z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi, wprowadzając normatywne pojęcie innych niż decyzje
administracyjne aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej,
podlegających (niezależnie od decyzji wydawanych na podstawie KPA)
również kognicji sądów administracyjnych. Swoistym nadzorem sądowym
objęto dwa autonomiczne rodzaje procedur administracyjnych: kodeksową
(dążącą do wydania rozstrzygnięcia w formie decyzji administracyjnej)
oraz pozakodeksową (rozstrzygającą sprawy w formach „niedecyzyjnych”
lub „pozadecyzyjnych”). Tylko rozstrzygnięcia w formie decyzji administra-
cyjnych winny być wydawane na podstawie norm procesowych zawartych
w KPA. Pozadecyzyjne rozstrzygnięcia administracyjne wydawane są na
podstawie norm proceduralnych zawartych w regulacjach, które zawierają
podstawy kompetencyjne do ich wydawania. Jedne i drugie rozstrzygnięcia
mają charakter orzeczeń administracyjnych. Jedne i drugie podlegają
kontroli sądów administracyjnych. Jednakże orzeczenia wydawane poza
KPA najczęściej są jednoinstancyjne i często pozbawione tak szerokich
gwarancji procesowych stron postępowania administracyjnego, jakie zostały
zawarte w Kodeksie. Na tym tle rodzi się pytanie o konstytucyjność
jednoinstancyjnych orzeczeń administracyjnych wydawanych poza KPA.
Szczególnie w świetle treści art. 78 Konstytucji RP, który jako swoistą
regułę ustanawia zaskarżalność orzeczeń i decyzji wydawanych w I instancji,
co częstokroć uznaje się jako konstytucyjne zalecenie dwuinstancyjności
rozstrzygnięć administracyjnych. Należy jednak pamiętać, że ustrojodawca
wprowadził otwarte pole do dokonywania przez ustawodawcę wyjątków. Stąd
też popularna w literaturze i orzecznictwie teza o konieczności domniemania
stosowania procedur administracyjnych przy każdej formie działania admini-
stracji nie zawsze będzie oznaczała nakaz stosowania KPA do rozstrzygnięć
administracyjnych. W sytuacji bowiem gdy będziemy mieli do czynienia
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z innymi niż decyzje aktami lub czynnościami z zakresu administracji
publicznej, tam postępowanie administracyjne prowadzące do tego rodzaju
rozstrzygnięć będzie poza Kodeksem postępowania administracyjnego.

2. Początkowo polska regulacja procedury administracyjnej zakładała 2
objęcie swoim zakresem wszelkich spraw z zakresu materialnego prawa
administracyjnego rozstrzyganych przez władze publiczne (w tym też
samorządy). Przepisy rozp. Prezydenta RP z 22.3.1928 r. o postępowaniu
administracyjnym (Dz.U. Nr 36, poz. 341 ze zm.) oczywiście przewi-
dywały szereg wyjątków od tak sformułowanej generalnej zasady, co
zostało zapisane w treści ówczesnych art. 112–116 cyt. rozp. Zasada
ta była oparta o swoisty paradygmat, w świetle którego materialne
prawo administracyjne utożsamiano z materialnym prawem publicznym
(zob. W. Dawidowicz, Model postępowania w sprawie administracyjnej
i obowiązywanie decyzji wydanej w tej sprawie, PiP 1993, z. 11–12).
Stąd też procedura administracyjna pełniła rolę służebną wobec – mówiąc
dzisiejszym językiem – materialnego prawa administracyjnego. Główny
akcent kontroli administracyjnej spoczywał na sądzie administracyjnym.
Orzeczenia administracyjne miały charakter wysoce sformalizowanych
działań organów wykonujących zadania administracji publicznej. Uchwalony
w 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego początkowo w zasadzie
ignorował jakąkolwiek możliwość sądowej kontroli wydawanych na jego
podstawie rozstrzygnięć, stopniowo poszerzając zakres uprawnień strony
w tym postępowaniu przy jednoczesnym wzroście kompetencji organów
drugoinstancyjnych i jednocześnie stosunkowo wąskim rozumieniu pojęcia
decyzji administracyjnej, co zresztą zostało przełamane już na początku lat
80. XX w. nowatorską linią orzeczniczą NSA, która przyczyniła się mocno
do doktrynalnej kreacji tzw. decyzji w sensie materialnoprawnym. Takie
szerokie pojęcie decyzji administracyjnej pozwalało objąć zakresem KPA
znaczącą część postępowań administracyjnych.

3. Odmienną koncepcję zawiera obowiązujący w obecnym brzmieniu 3
KPA, który w zamiarach jego twórców miał odejść od objęcia swoim
zakresem „wszelkich” postępowań administracyjnych, a skoncentrować się
– co do zasady – jedynie na takich postępowaniach administracyjnych,
które rozstrzygałyby sprawy administracyjne (zob. E. Ochendowski, Zakład
administracyjny jako podmiot administracji państwowej, Poznań 1969,
s. 7; szerzej także T. Kiełkowski, Sprawa administracyjna, Kraków 2004;
W. Dawidowicz, Zarys procesu administracyjnego, Warszawa 1989, s. 7).
W rozumieniu samego Kodeksu bowiem sprawą administracyjną winna być
indywidualnie (konkretnie, nie abstrakcyjnie) określona sytuacja procesowa
podmiotu administrowanego (niepowiązanego organizacyjnie z organem
administracyjnym wydającym rozstrzygnięcie), mieszcząca się w sferze
działań administracji publicznej rozstrzygana w formie specjalnego aktu ad-
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ministracyjnego – decyzji administracyjnej. Aby możliwe było zastosowanie
reguł procedury administracyjnej zapisanej w Kodeksie, winny być zatem
spełnione wszystkie trzy podstawowe przesłanki: a) indywidualnie określona
sytuacja podmiotu administrowanego, b) mieszcząca się w sferze prawnej
kompetencji określonego podmiotu pełniącego funkcję organu administracji
publicznej, c) rozstrzygana w drodze decyzji administracyjnej. Oczywi-
ście zastrzec należy, że cechy te dotyczą jurysdykcyjnego postępowania
administracyjnego. Poza tym rozróżnieniem znajdują się niejurysdykcyjne
postępowania administracyjne (jak postępowania w sprawie wydawania
zaświadczeń czy w sprawach dotyczących skarg i wniosków), zawarte
w postanowieniach Kodeksu postępowania administracyjnego. Zatem inne
niż „decyzyjne” jurysdykcyjne postępowania administracyjne nie zostały
objęte zakresem regulacji KPA.

II. Cele procedury administracyjnej

1. Co do zasady, procedura administracyjna służy dwóm podstawowym4
celom: po pierwsze – stworzeniu ram działania organów administracji dla
realizacji norm materialnego prawa administracyjnego, a po drugie – za-
bezpieczeniu obywatela przed ewentualną samowolą organów administracji.
Cechą charakterystyczną tak określonej procedury jest to, że zakres jej
stosowania obejmuje materialne prawo administracyjne (zob. J. Borkowski,
Normy formalne prawa administracyjnego a procedura administracyjna,
AUWr 1985, Nr 143). Uprawnienie powiązane z obowiązkiem rozstrzygania
spraw administracyjnych zostało zawarte w prawie administracyjnym
materialnym w postaci tzw. norm kompetencyjnych, zawierających w sobie
jednocześnie wskazanie do zastosowania w danym konkretnym przypadku
stosownej prawnej formy działania administracji. Jedną z form działania
administracji jest wydawanie aktów administracyjnych, z których z kolei
jednym z najbardziej charakterystycznych (właśnie przez ścisłe powiązanie
jej wydawania z procedurą administracyjną zawartą w KPA) jest decyzja
administracyjna. Ramy działania organów administracji publicznej (w szer-
szym aspekcie także innych niż organy podmiotom, którym ustawodawca
powierzył pełnienie funkcji publicznej) sprecyzowane są głównie w wyraźnie
określonych w Kodeksie zasadach ogólnych, normach odnoszących się do
zasad określania właściwości tych organów (oraz rozstrzygania sporów
mogących wyniknąć na tym tle), zasad udziału stron w postępowaniu oraz
przysługujących ich prawom, sposobach realizacji techniki procesowej (jak
choćby normy odnoszące się do doręczeń czy wezwań), zasad postępowania
dowodowego, norm wydawania rozstrzygnięć, usystematyzowania sposobów
realizacji procesowego nadzoru (zarówno odwoławczego, jak i weryfikacyj-
nego), a także innych norm szczegółowych.
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2. Stosowanie prawa w ramach prowadzonego postępowania administra- 5
cyjnego polega przede wszystkim na zindywidualizowaniu adresata spośród
grupy adresatów określonych w hipotezie stosowanej normy prawnej i zwią-
zanie z tak określonym adresatem uprawnień lub obowiązków wynikających
z materialnego prawa administracyjnego (zob. E. Bojanowski, Kilka uwag
o sposobach kształtowania sytuacji prawnoadministracyjnej, [w:] Instytucje
współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora zw.
dr. hab. Józefa Filipka, Kraków 2001, s. 61). Owa indywidualizacja może
być dokonywana z urzędu (wówczas gdy norma prawa administracyjnego
wymaga od samego organu podejmowania określonych działań realizujących
założony przez ustawodawcę porządek prawny) lub z inicjatywy zaintereso-
wanego (posiadającego przypisany mu przez ustawodawcę interes prawny)
podmiotu administrowanego. W sytuacji gdy organ prowadzi postępowanie
z urzędu, sam winien on określić i zindywidualizować adresata swego
rozstrzygnięcia zgodnie z normą kompetencyjną. Z kolei w sytuacji gdy
sprawa toczona jest na wniosek podmiotu administrowanego, organ właściwy
do wydania rozstrzygnięcia przed przyznaniem uprawnienia lub obowiązku
takiemu podmiotowi administrowanemu winien zweryfikować jego interes
prawny do bycia adresatem danego rozstrzygnięcia.

3. Istotą i celem przeprowadzenia postępowania administracyjnego nie 6
jest rozstrzyganie jakiegoś sporu pomiędzy stronami, ale przyznanie lub
odmowa przyznania, względnie nałożenie lub odmowa nałożenia – przez
działający w zakresie swoich kompetencji organ administracji publicznej lub
podmiot, któremu ustawowo przyznano taką kompetencję – obowiązku lub
uprawnienia o charakterze administracyjnoprawnym podmiotowi niezwiąza-
nemu organizacyjnie z organem (zob. J. Lang, Postępowanie administracyjne
i postępowanie sądowo-administracyjne, Warszawa 2007). Podmiotem
niepowiązanym organizacyjnie z organem wydającym rozstrzygnięcie może
być osoba fizyczna (obywatel jak i cudzoziemiec), osoba prawna niezależnie
od formy organizacyjnej swojej działalności, a w pewnych sytuacjach
także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Wszyst-
kie te podmioty zbiorczo nazywane są podmiotami administrowanymi,
w odróżnieniu od innego zbiorczego pojęcia podmiotów administrujących
(przypisanego zarówno organom administracji publicznej, jak i podmiotom
niebędącymi organami, którym ustawodawca przyznał kompetencję do
wydawania rozstrzygnięć administracyjnych).

III. Pozakodeksowe przepisy procedury administracyjnej

1. Należy podkreślić, że całość systemu procedury administracyjnej 7
obejmuje wiele działań organów administracji publicznej wykraczających
poza zakres wydawania aktów administracyjnych wydawanych w trybach
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przewidzianych w niniejszym Kodeksie. Poza kodeksową procedurą admi-
nistracyjną znajduje się szereg przepisów składających się chociażby na
regulacje odnoszące się do wykonywania aktów administracyjnych (tzw.
egzekucja administracyjna), postępowania podatkowego (uregulowanego
głównie w ustawie z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa, tekst jedn.
Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), postępowania karno-administracyjnego
(w sferze zewnętrznej tradycyjnie zalicza się do tego rodzaju postępowań
choćby postępowanie w sprawach o wykroczenia, a w sferze wewnętrznej
m.in. rozmaite postępowania dyscyplinarne) oraz wiele tzw. procedur
pozakodeksowych (w szczególności procedury gospodarcze, regulacyjne,
a nawet tzw. procedury hybrydowe, na które składają się – w zależności
od fazy danego postępowania – zarówno elementów postępowania admi-
nistracyjnego, jak i postępowania cywilnego, które najwcześniej występuje
w fazie weryfikacyjnej).

2. Ustawodawstwo polskie obfituje w dużą liczbę postępowań admini-8
stracyjnych (tj. rozstrzyganych w drodze aktu indywidualnego przez organy
administracji publicznej), jednakże z uwagi na szczególne konstrukcje pro-
ceduralne (przede wszystkim sprowadzające się do tego, że rozstrzygane są
one nie przez wydawanie decyzji administracyjnych, ale innych niż decyzje
aktów lub czynności). Takie postępowania zwane są często postępowaniami
odrębnymi lub autonomicznymi (zob. G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan,
Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa 2008). Odrębność takich
postępowań przejawia się w tym, że zostały one opisane w ustawodawstwie
regulującym zasadniczo kwestie materialnoprawne i przepisy proceduralne
w nich zawarte w zasadniczy sposób modyfikują ogólną procedurę admi-
nistracyjną określoną w Dziale II Kodeksu. Z kolei autonomiczność danej
procedury odrębnej może być pełna (tak jak ma to miejsce w postępowaniach
podatkowych i celnych) oraz określonym zakresie (tak jak występuje to np.
w postępowaniach koncesyjnych, o udzielenie określonych pozwoleń lub
zezwoleń).

3. Przykładem szczególnych, autonomicznych względem KPA postępowań9
administracyjnych, są niektóre postępowania w sprawie wymierzania kar
administracyjnych. W szczególności – w świetle najnowszego orzecznictwa
sądów administracyjnych – postępowaniem prowadzonym przez organy
administracji publicznej, do którego nie stosuje się przepisów KPA, jest
postępowanie w sprawie wymierzania organowi budowlanemu kar za zwłokę,
w trybie art. 35 ust. 6 PrBud (zob. wyr. NSA z 10.7.2009 r., OSK 1118/08,
Legalis).

4. Podobnie do grupy postępowań odrębnych należy zaliczyć procedury10
działania (funkcjonowania) organów administracji publicznej w sferze
właścicielskiej, tzw. dominialnej. Przykładem takich odrębnych, pozakodek-
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sowych postępowań są choćby postępowania odnoszące się do ustalania
zasad gospodarki mieniem, w tym np. dotyczące możliwości sprzedaży
drewna uzyskiwanego z zasobów leśnych (zob. post. NSA z 19.5.2009 r.,
II GSK 959/08, Legalis).

5. Charakter odrębny mają także procedury dofinansowujące działalność 11
określonych podmiotów, pod warunkiem wszakże, że ich finalizacja
następuje w formie np. umowy, a nie decyzji administracyjnej. Zdaniem
Naczelnego Sądu Administracyjnego – skoro podstawą udzielenia pomocy
finansowej jest umowa cywilnoprawna, to też taki charakter mają czynności
związane z jej zawarciem (zob. wyr. NSA z 4.3.2008 r., II GSK 217/08,
Legalis). Podobnie rzecz się ma z niektórymi rozstrzygnięciami odnoszącymi
się m.in. do naliczania odsetek, np. w zakresie opłat energetycznych.

IV. Rodzaje postępowania administracyjnego normowane w KPA

1. Kodeks postępowania administracyjnego normuje kilka typów postępo- 12
wań administracyjnych. Pierwszym z nich jest ogólne postępowanie admini-
stracyjne, zwane też postępowaniem jurysdykcyjnym (zob. M. Wierzbowski,
[w:] Wierzbowski, Postępowanie administracyjne, 2007, s. 9). Poza tym
Kodeks normuje postępowanie wpadkowe (w sprawie rozstrzygania sporów
o właściwość) oraz postępowania pozajurysdykcyjne: w sprawie wydawania
zaświadczeń oraz w sprawach skarg i wniosków. Te rodzaje postępowań –
ze względu na to, że zostały objęte zakresem regulacji KPA, nazywane są
postępowaniami kodeksowymi.

V. Administracja publiczna w rozumieniu przepisów KPA

1. Kodeks posługuje się pojęciem organu administracji publicznej 13
sensu largo. W stworzonej na potrzeby kodeksowej regulacji definicji
legalnej (art. 5 § 2 pkt 3 KPA) zastosowano wyliczenie jednostek, które
zostały określone tym mianem. I tak, do kategorii organów administracji
publicznej zostali zaliczeni: ministrowie, centralne organy administracji
rządowej, wojewodowie, działające w imieniu wojewodów (lub we własnym
imieniu) terenowe organy administracji rządowej, zarówno zespolonej,
jak i niezespolonej, a także organy jednostek samorządu terytorialnego
(wszystkich szczebli) oraz wreszcie wszelkie inne podmioty, które z mocy
prawa lub na podstawie porozumień są powołane do załatwiania spraw
indywidualnych w drodze decyzji administracyjnych.

VI. Organ administracji w rozumieniu przepisów KPA

1. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że kodeksowa definicja organu 14
administracji została stworzona jedynie na potrzeby tego Kodeksu i nie
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powinno jej się używać przy interpretowaniu terminu „organ administracji
publicznej”, występującego w innych aktach normatywnych (zob. M. Wierz-
bowski, [w:] Wierzbowski, Postępowanie administracyjne, 2008, s. 11).
W świetle kodeksowej definicji organu administracji publicznej należy
przez niego rozumieć nie tylko organy w sensie ustrojowym, lecz także
podmioty ustrojowo odległe od systemu organów administracji publicznej,
jak choćby organ szkoły wyższej (dziekan lub rektor) rozstrzygający
o przyjęciu na studia lub skreśleniu z listy studentów, czy też organy
przedsiębiorstw, którym powierzono wydawanie decyzji administracyjnych
(zob. M. Wierzbowski, [w:] Wierzbowski, Postępowanie administracyjne,
2008, s. 11).

2. Doktrynalne ujęcie organu administracyjnego określa ten organ jako15
każdy podmiot, który prowadzi postępowanie, w imieniu administracji wy-
daje decyzje, postanowienia i zarządzenia porządkowe itp. (zob. J. Filipek,
Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, cz. 1, Kraków 1995, s. 202).

VII. Sprawa administracyjna w rozumieniu przepisów KPA

1. W ustawowej definicji sprawy administracyjnej (art. 1 pkt 1 KPA)16
ustawodawca posłużył się także pojęciem sprawy indywidualnej, charak-
teryzującym się podwójną konkretnością. Chodzi o konkretne określenie
podmiotu będącego stroną w sprawie oraz o konkretne określenie sytuacji,
w jakiej dany podmiot się znajduje.

2. Należy też zauważyć, że ze sprawą indywidualną wiąże się pojęcie17
interesu prawnego, którym powinna legitymować się strona postępowania
administracyjnego. Interes ten powinien być oparty o normy prawa
administracyjnego. Stąd też np. do kategorii spraw indywidualnych z za-
kresu administracji publicznej orzecznictwo sądowe zalicza postępowania
w przedmiocie unieważnienia części praktycznej egzaminu państwowego na
określoną kategorię prawa jazdy (zob. wyr. WSA w Krakowie z 25.6.2009 r.,
III SA/Kr 1193/08, Legalis).

3. Natomiast ustalenie, przy kim jest interes prawny lub obowiązek, należy18
do organu prowadzącego postępowanie, który powinien ustalić to z urzędu
(zob. wyr. WSA w Gdańsku z 18.6.2009 r., II SA/Gd 204/09, Legalis).

VIII. Właściwość organu administracji

1. Kodeks postępowania administracyjnego wymaga także, aby dana19
sprawa indywidualna była rozstrzygana przez organ w zakresie jego wła-
ściwości (zarówno miejscowej, rzeczowej, jak i instancyjnej). Zastrzeżenie
to w pełni koresponduje z wyrażoną w Kodeksie zasadą rozstrzygania
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spraw w zakresie właściwości kompetentnych organów. Należy przy tym
podkreślić, że normy kompetencyjne są wyraźnie związane z zakresem
właściwości organów orzekających (zob. Z. Cieślak, Zbiory zachowań
administracji państwowej. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1992, s. 70
i n.).

IX. Rozstrzyganie spraw administracyjnych w formie decyzji

1. Ostatnim elementem określenia granic sprawy administracyjnej w Ko- 20
deksie (art. 1 pkt 1 KPA) jest wskazanie, że sprawy te mają być rozstrzygane
w drodze decyzji administracyjnych. Takie wyraźne wskazanie formy
prawnej decyzji jako konstytutywnego elementu sprawy administracyjnej
budzi kontrowersje. Szczególnie pojawiające się w zestawieniu z treścią
art. 104 § 1 KPA, sugerującego wyraźnie, że każda sprawa administracyjna
(niezależnie od jej charakteru) powinna być zakończona w formie decyzji.
Tym bardziej że na tej podstawie już na początku lat 80. XX w. została
przez NSA sformułowana teza o decyzji administracyjnej w znaczeniu
materialnym (zob. m.in. słynny wyr. NSA z 20.7.1981 r., SA 1163/81,
OSP 1982, Nr 9, poz. 169). Pomimo tej argumentacji należy podnieść, że
w aktualnym stanie prawnym (szczególnie z uwagi na wyraźne brzmienie
art. 3 § 2 pkt 4 PrPostAdm) teza ta powinna zostać zrewidowana,
gdyż w ustawodawstwie daje się wyraźnie zaobserwować podział na dwa
rodzaje procedur jurysdykcyjnych, tzn. na procedurę kodeksową (gdzie
rozstrzygnięcia zapadają w formie decyzji administracyjnych) oraz poza-
kodeksowe procedury specjalne (gdzie rozstrzygnięcia zapadają w formie
aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej, dotyczących praw
lub obowiązków podmiotów administrowanych – niebędącymi decyzjami
administracyjnymi).

2. Samą decyzję administracyjną w literaturze przedmiotu definiuje 21
się jako kwalifikowany akt administracyjny, rozstrzygający sprawę ad-
ministracyjną co do istoty lub w inny sposób kończący postępowanie
w danej instancji. Podkreśla się także, że decyzja administracyjna powinna
kształtować normę prawa administracyjnego materialnego (zob. J. Lang, [w:]
J. Lang (red.), Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami
administracyjnymi, Warszawa 2008, s. 18).

X. Pojęcie innych organów państwowych

1. Inne organy państwowe, o których mowa w art. 1 pkt 2 in principio 22
KPA, w odróżnieniu od organów administracji publicznej, nie są powołane
do bezpośredniego wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej.
W sensie ustrojowym pełnią one funkcje ustawodawcze (prawotwórcze),
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sądownicze lub kontrolne (strażnika praw i wolności). Zalicza się do
nich: Sejm, Senat, Prezydenta RP, sądy i trybunały oraz kontrolne
organy państwa, np. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Organy te,
pomimo innej niż organy administracji publicznej funkcji ustrojowej,
na mocy szczególnych postanowień powszechnie obowiązującego prawa
pełnią również funkcje administracyjne. Tego typu funkcje obejmują m.in.
kompetencje Prezydenta RP do nadawania obywatelstwa, powoływania na
stanowisko sędziego, a także w zakresie przyznawania odznaczeń i orderów,
także Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji będąca typowym organem
kontroli prawa została wyposażona w kompetencje do współrozstrzygania
w zakresie koncesji radiowych i telewizyjnych.

XI. Powierzanie kompetencji innym jednostkom organizacyjnym

1. W świetle powszechnie obowiązującego prawa niektóre organy23
administracji publicznej mogą powierzać wykonywanie swoich władczych
kompetencji (także w zakresie wydawania decyzji administracyjnych)
organom innych jednostek organizacyjnych. Tego rodzaju zjawisko zostało
szeroko opisane w doktrynie prawa administracyjnego jako zlecanie
funkcji administracji państwowej (zob. M. Wierzbowski, [w:] Wierzbowski,
Postępowanie administracyjne, 2008, s. 11). Oznacza to, że organ danej
jednostki organizacyjnej (np. przedsiębiorstwa, zakładu czy też organizacji
samorządowej) w zakresie spraw jemu zleconych powinien być traktowany
tak jak organ administracji publicznej.

2. Jako szczególne podmioty pełniące w pewnych sytuacjach funkcje24
organów administracji publicznej należy wskazać fundacje oraz spółki prawa
handlowego. Zgodnie z post. NSA z 12.1.1993 r. (I SA 1762/92, ONSA
1993, Nr 3, poz. 75), ze względu na to, że fundacje nie są korporacjami,
nie jest możliwe zlecanie im załatwiania spraw indywidualnych w drodze
decyzji administracyjnych. W literaturze przedmiotu podobne kontrowersje
budzą spółki prawa handlowego wyposażone w ustawowe kompetencje
z zakresu administracji publicznej (jak choćby Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A.). Wydaje się jednak, że w takich przypadkach powinna
przeważać argumentacja teleologiczna, prowadząca do uznania takich
podmiotów za organy administracji publicznej w znaczeniu funkcjonalnym
(zob. M. Wierzbowski, [w:] Wierzbowski, Postępowanie administracyjne,
2008, s. 12).

XII. Kontrola właściwości i rozstrzyganie sporów o właściwość

1. Kodeks nie przewiduje mechanizmu do ustalania organu właściwego25
do rozstrzygania sprawy administracyjnej. Natomiast został w Kodeksie
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