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Rozdział I. Istota i rozwój postępowania 
administracyjnego

§ 1. Postępowanie administracyjne na tle innych 
dziedzin prawa

Literatura: Adamiak, Borkowski, Polskie postępowanie, rozdz. I i III; Janowicz, Postę-
powanie, rozdz. II i III.

Postępowanie administracyjne jest dziedziną prawa regulującą tryb dzia-
łania organów administracji publicznej w sprawach dotyczących praw i obo-
wiązków niepodporządkowanych im służbowo, konkretnych podmiotów.

Rozstrzyganie przez organy administracji publicznej o prawach i obo wiąz-
kach innych konkretnych podmiotów odbywa się w formie aktu administracyj-
nego. Akt administracyjny to „oparte na przepisach prawa administracyjne-
go władcze jednostronne oświadczenie woli organu administracji publicznej, 
określające sytuację prawną konkretnie wskazanego adresata w indywidualnie 
oznaczonej sprawie”1.

W tej sytuacji można też określić postępowanie administracyjne jako dział 
prawa regulujący tryb wydawania aktów administracyjnych oraz uprawnienia, 
jakie przysługują adresatom aktów administracyjnych w tra kcie ich wydawania.

Podkreślenie w definicji postępowania administracyjnego faktu, iż doty-
czy ono tylko sfery wydawania aktów administracyjnych, jest istotne. Organy 
administracji działają bowiem w różnych formach prawnych. Opierając się na 
najszerzej przyjętej klasyfikacji stworzonej przez J. Starościaka2, można po-
wiedzieć, że działania organów administracji przybierają następujące formy 
prawne:
1) akty normatywne,
2) akty administracyjne,
3) ugody,

1 Prawo administracyjne, s. 293.
2 J. Starościak, Prawne formy działania administracji, Warszawa 1957.
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4) porozumienia administracyjne,
5) czynności cywilnoprawne,
6) czynności faktyczne.

Szczegółowo formy działania administracji omawiają podręczniki prawa 
administracyjnego i monografie poświęcone poszczególnym ich formom1.

Postępowanie administracyjne dotyczy trybu działania organów admini-
stracji tylko przy wydawaniu zewnętrznych aktów administracyjnych, a nie 
podejmowaniu działań w innych formach. Dlatego przepisów o postępowaniu 
 administracyjnym nie stosuje się przy: wydawaniu aktów normatywnych, wy-
dawaniu pole ceń podporządkowanym jednostkom organizacyjnym, składaniu 
oświad czeń woli według przepisów prawa cywilnego.

Trzeba jednak zauważyć, że – w wąskim co prawda zakresie – procedu-
ra potrafi nieco wykraczać poza obszar aktu administracyjnego – wówczas, 
gdy chodzi o czynności będące substytutem aktu administracyjnego. Przykła-
dem może być zawarcie w sprawie administracyjnej ugody w miejsce wydania 
decyzji administracyjnej albo dokonanie w ramach egzekucji administracyjnej 
czynności faktycznych w ramach środka egzekucyjnego, jakim jest przymus 
bezpośredni, w celu wykonania ciążącego na stronie obowiązku.

Wszystko to jednak nie zmienia faktu, że procedura administracyjna jest 
skoncentrowana wokół wydania i wykonania aktu administracyjnego.

O ile procedury karna i cywilna obejmują całość działalności sądów, o ty-
le procedura administracyjna dotyczy tylko wycinka działalności organów ad-
ministracji, tam gdzie dochodzi do wydania lub wykonania aktu administra-
cyjnego.

Najogólniej rzecz biorąc, procedura administracyjna służy dwóm zasadni-
czym celom:
1) stworzeniu zasad działania organów administracji dla realizacji norm mate-

rialnego prawa administracyjnego,
2) zabezpieczeniu obywatela przed samowolą organów administracji2.

Służąc tym dwóm, na pozór rozbieżnym celom, przepisy postępowania ad-
ministracyjnego dążą do ochrony zarówno interesów indywidualnych, jak i in-
teresu publicznego.

Procedura administracyjna dość istotnie różni się od procedury karnej i cy-
wilnej:

1 Zob. np. J. Borkowski, Decyzja administracyjna, Warszawa 1970; Z. Cieślak, Porozu-
mienie administracyjne, Warszawa 1985; M.K. Ziemski, Indywidualny akt administracyjny 
jako forma prawa działania administracji, Poznań 2005.

2 Podobnie odnośnie do celów prawa postępowania karnego S. Śliwiński, Polski proces 
karny, Warszawa 1947, s. 11.
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1) jak wspomniano, procedura administracyjna dotyczy tylko wycinka działań 
organów administracji;

2) stroną każdego stosunku administracyjnoprawnego jest organ administracji, 
który jednocześnie rozstrzyga władczo o kształcie tego stosunku; z zasady 
nie mamy tu do czynienia ze sporem przed bezstronnym sądem;

3) zróżnicowanie działalności organów administracji powoduje pewną trud-
ność w ujednoliceniu procedury, która miałaby obejmować postępowania 
przed organami administracji. Sprawy z zakresu oświaty różnią się bardzo 
od spraw budowlanych czy opieki społecznej.
W rezultacie:

1) wiele aktów materialnego prawa administracyjnego zawiera przepisy proce-
duralne będące leges specialis do KPA;

2) w niektórych krajach mających skodyfikowane postępowanie karne i cywil-
ne nie ma skodyfikowanego postępowania administracyjnego, a jeżeli tako-
we istnieje, cechuje je znaczny stopień uogólnienia.
Polska należy do grupy krajów mających najwcześniej skodyfikowane po-

stępowanie administracyjne. Trzeba jednak powiedzieć, że Francja, będąca 
w znacznym stopniu kolebką nowoczesnego prawa administracyjnego o dużym 
wpływie na inne kraje, dotychczas nie ma ujednoliconego postępowania admi-
nistracyjnego. W Niemczech na poziomie federalnym ustawa o postępo waniu 
administracyjnym została wydana dopiero w 1976 r. i cechuje ją znaczny sto-
pień ogólności1.

Podstawowe zasady postępowania administracyjnego są z reguły pro-
duktem orzecznictwa sądów administracyjnych i dopiero później znajdują swe 
odzwierciedlenie w przepisach ustawowych. Jeśli dane państwo posiada spraw-
nie funkcjonujący system sądownictwa administracyjnego, który wykształcił 
wiele standardów, jakim musi odpowiadać prawidłowo przeprowadzone po-
stępowanie administracyjne, do ochrony interesów jednostek nie jest koniecz-
ne istnienie skodyfikowanego zespołu przepisów procedury administracyjnej. 
Efektywnie działające sądy administracyjne zapewniają bowiem w takiej sy-
tuacji poszanowanie praw jednostki. Z kolei brak sądownictwa administracyj-
nego może czynić pustymi deklaracje zawarte w najlepiej napisanej ustawie 
o postępowaniu administracyjnym. Brak sądownictwa administracyjnego mo że 
unie możliwiać obywatelom dochodzenie swoich praw, wynikających z postę-
powania administracyjnego.

1 Bliżej zob. Z. Kmieciak (red.), Postępowanie administracyjne w Europie, Kraków 2005; 
C. Wiener, Vers une codification de la procedure administrative, Paris 1975; C.H. Ule (red.), 
Verwaltungs verfahrensgesetze des Auslandes, Berlin 1967.
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Nb. 4–5

Z tych powodów procedura administracyjna jest ściśle powiązana z istnie-
niem systemu sądownictwa administracyjnego.

System przepisów procedury administracyjnej obejmuje następujące 
gru py przepisów:
1) przepisy tzw. ogólnego postępowania administra cyjnego, czyli postępo-

wania prowadzącego do wydania i kontroli pra wid ło wości aktu administra-
cyjnego; te przepisy obecnie zawarte są w KPA;

2) przepisy o wykonaniu aktów administracyjnych i innych obowiązków 
wy nikających z mocy ustawy, czyli tzw. egzekucji administracyjnej; te 
przepisy zawiera ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

3) przepisy postępowania podatkowego zawarte w ustawie – Ordynacja po-
datkowa;

4) przepisy postępowania karno-administracyjnego, zwanego obecnie po-
stępowaniem w sprawach o wykroczenia.

 Te przepisy, zawarte w Kodeksie postępowania w sprawach o wykrocze-
nia, w Polsce traktowane są raczej jako część prawa karnego, ze względu na 
znaczne upodobnienie tego postępowania do postępowania kar nego. Nie-
mniej przepisy przyznają organom administracji rozległe uprawnienia do 
nakładania kar pieniężnych. Uprawnienia takie ma np. Komisja Nadzoru Fi-
nansowego, organy zajmujące się ochroną środo wiska, organy ad mi nistracji 
dróg itd. Orzekanie w tych sprawach następuje obec nie w trybie KPA z bra-
ku odrębnego trybu postępowania w sprawach, w któ rych organy admini-
stracji mają prawo do nakładania kar pieniężnych;

5) przepisy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Omawia się 
je wspólnie z przepisami ogólnego postępowania administracyjnego ja-
ko jego naturalną kontynuację polegającą na spraw dzeniu pra wid łowości 
decyzji administracyjnej przez sąd administracyjny. Przepisy postępowa-
nia przed sądami administracyjnymi zawarte są w ustawie z 30.8.2002 r. 
– Prawo o po stępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. 
z 2012 r. poz. 270 ze zm.).

§ 2. Rozwój postępowania administracyjnego

Literatura: Adamiak, Borkowski, Polskie postępowanie, rozdz. II; Dawidowicz, Po stę-
powanie, Wstęp.

Z punktu widzenia prawnika praktykującego współcześnie, wiedza o roz-
woju przepisów o postępowaniu administracyjnym jest nie tylko wiedzą hi-
storyczną. Wszelkie toczące się dziś postępowania prowadzone są w try-
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bie  przepisów obecnie obowiązujących, nawet gdy przedmiotem sprawy jest 
stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej wydanej przed kilkudziesię-
ciu laty. Jeżeli jednak wadliwość tamtej decyzji polegała na takim naruszeniu 
prze pisów o postępowaniu administracyjnym, które powodowało wówczas nie-
ważność tej decyzji, do oceny jej prawidłowości konieczne jest zastoso wa nie 
przepisów obowiązujących w chwili jej wydawania. Takie sytuacje wy stępują 
często w wy padku oceny prawidłowości decyzji nacjonalizacyjnych wydanych 
przed kilkudziesięciu laty.

Historia rozwoju każdej dziedziny prawa pomaga też wytyczać kierunek jej 
rozwoju w przyszłości. Dziś już można powiedzieć, że na rozwój polskiego 
prawa o postępowaniu administracyjnym oddziaływują wymogi stawiane po-
stępowaniu w wyrokach tzw. Trybunału strasburskiego (Europejski Trybunał 
Praw Człowieka).

Korzenie polskiego prawa o postępowaniu administracyjnym tkwią 
w ce sarstwie austriackim. Mianowicie, pierwsze polskie kompleksowe uregu-
lo wanie postępowania administracyjnego, jakie miało miejsce w roku 1928, 
w znacznym stopniu powielało rozwiązania przyjęte w trzech ustawach 
 austriackich, wydanych trzy lata wcześniej.

Z punktu widzenia rozwoju prawa o postępowaniu administracyjnym 
istotnym wydarzeniem było powołanie w Austrii ustawą z 1875 r. Trybuna-
łu  Administracyjnego (Verwaltungsgerichtshof) w Wiedniu. Trybunał ten 
miał pra wo uchylania orzeczeń i zarządzeń władz administracyjnych. Bardzo 
obszerne orzecznictwo tego Trybunału wykształciło szereg wymogów, jakim 
po win na odpowiadać prawidłowa decyzja władz administracyjnych, również 
w zakresie postępowania poprzedzającego jej wydanie.

Próby kodyfikacji postępowania administracyjnego na podstawie przede 
wszystkim orzecznictwa tego Trybunału rozpoczęły się przed pierwszą wojną 
światową, lecz zostały uwieńczone sukcesem dopiero w 1925 r., kiedy to jedno-
cześnie wydano cztery ustawy:
1) o ogólnym postępowaniu administracyjnym;
2) o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
3) o prawie karno-administracyjnym, zawierającą jednak wiele przepisów pro-

ceduralnych;
4) przepisy wprowadzające ustawy o postępowaniu administracyjnym.

Ustawy te stanowiły wzorzec dla przyjętych kilka lat później przepisów wy-
danych w Czechosłowacji (1928 r.) i Jugosławii (1930 r.).

W Polsce po odzyskaniu niepodległości wydano przepisy regulujące frag-
menty postępowania administracyjnego, przede wszystkim zaskarżania decyzji 
niektórych organów administracji. W 1922 r. rozpoczął działalność Najwyższy 

§ 2. Rozwój postępowania administracyjnego
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Trybunał Administracyjny, którego pozycja również nawiązywała do wzorca 
austriackiego – czyli jednego sądu dla całego państwa o uprawnieniach kasacyj-
nych, rozpatrującego spory z dziedziny prawa publicznego, w których obywatel 
doznał naruszenia swoich praw podmiotowych1. Ustawa o NTA stanowiła od-
stępstwo od zapowiedzi Konstytucji marcowej, która mó wiła o po wołaniu są-
downictwa administracyjnego kilkuinstancyjnego, opartego na współ działaniu 
czynnika obywatelskiego i sędziowskiego z NTA na czele (art. 73 Konstytucji 
marcowej).

Przełomową datą był 22.3.1928 r., kiedy to wydano trzy rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z mocą ustawy:
1) o postępowaniu administracyjnym – obowiązywało do 1960 r., kiedy zos ta-

ło zastąpione przez KPA;
2) o postępowaniu przymusowym w administracji – obowiązywało do 1947 r. 

w zakresie egzekucji należności pieniężnych; w zakresie należnoś ci niepie-
niężnych obowiązywało do 1966 r., kiedy zostało zastąpione przez usta wę 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, obowią zującą do dziś;

3) o postępowaniu karno-administracyjnym ogólnym – obowiązywało do 
1951 r., a w za kresie postępowania przed organami administracji morskiej 
i górniczej do 1971 r.
W okresie powojennym bardzo istotnym zdarzeniem, oprócz dość licznych 

nowelizacji wymienionych przepisów, było wydanie odrębnych prze pisów do-
tyczących problematyki postępowania administracyjnego, prowadzące do zja-
wiska określanego mianem dekodyfikacji postępowania administracyjnego. 
W 1946 r. wydany został dekret o postępowaniu podatkowym, który – choć 
nawiązując w swoich rozwiązaniach do rozporządzenia o postępowaniu ad-
ministracyjnym – czynił z postępowania podatkowego postępowanie od rębne.

W 1950 r. wydano uchwałę wspólną Rady Państwa i Rady Ministrów 
w sprawie rozpatrywania i załatwiania odwołań, listów i zażaleń ludności oraz 
krytyki prasowej. Te przepisy istniejące obok przepisów rozporządzenia o po-
stępowaniu administracyjnym z 1928 r. stworzyły swoisty dualizm prawa w za-
kresie zaskarżania rozstrzygnięć organów administracji, który dopiero został 
zlikwidowany przez przepisy KPA, określające, jak należy traktować skargi 
złożone w sprawie administracyjnej.

W tym samym roku, co wspomniana uchwała o rozpatrywaniu skarg, wy-
dano ustawę o Prokuraturze Rzeczypospolitej, która wprowadziła nadzór pro-
kuratorski nad działalnością administracyjną organów państwowych.

1 W. Binder, Ustawa o NTA, Warszawa 1926, s. 6 i nast.
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Po II wojnie światowej nie reaktywowano NTA, w wyniku czego prze-
stała praktycznie istnieć sądowa kontrola administracji. Trzeba też mieć na 
uwadze konsekwencje, jakie pociągało za sobą ograniczenie prywatnej przed-
siębiorczości i wprowadzenie szerokiej reglamentacji różnego rodzaju dóbr 
– np. wprowadzenie publicznej gospodarki lokalami, czyli tzw. kwaterunku. 
W sprawach regulowanych przez rozporządzenia z 1928 r. wydawano w owym 
czasie liczne akty, czasami o charakterze instrukcyjnym, w praktyce zastępu-
jące prze pisy rangi ustawowej. Stąd też, mimo że nadal obowiązywały prze-
pisy dotyczące postępowania administracyjnego z 1928 r., faktyczny kształt 
postępo wania administracyjnego, w praktyce organów państwa, był zdecydo-
wanie inny.

Rok 1960 przyniósł uchwalenie do dziś obowiązującego KPA. Jego treść 
różniła się jednak znacznie od dzisiejszej. Był on przede wszystkim znacznie 
mniej obszerny. Obecny kształt KPA jest wynikiem wielu nowelizacji. Najważ-
niejsza miała miejsce w 1980 r., kiedy przywrócono w Polsce sądową kontrolę 
legalności decyzji administracyjnych i wydano tekst jednolity KPA.

W owym okresie doszło do kilkakrotnych prób przywrócenia sądowej kon-
troli decyzji administracyjnych. Prace nad wprowadzeniem takiej kontroli by-
ły podejmowane zwykle po okresie buntów społecznych, na fali odnowy ży-
cia politycznego, i potem zarzucane. Tak było z projektami przygotowanymi 
w 1958 i w 1972 r. Realizacji doczekał się dopiero projekt nowelizacji bę-
dący wynikiem prac w latach 1977–1980. Zjawiskiem sprzyjającym zmianom 
było ratyfikowanie przez Polskę w 1977 r. Paktu Praw Obywatelskich i Po-
litycznych. Nowelizacja KPA przeprowadzona w 1980 r. wiązała się z powo-
łaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, którego zakres kognicji nie był 
jednak oparty na klauzuli generalnej, lecz określony w drodze enumeratyw-
nego  wyliczenia kategorii spraw, w których kontrola sądowa była dopuszczal-
na. Nowelizacja dokonana w 1980 r. przyniosła także objęcie przepisami KPA 
po stępowania w sprawach zobowiązań podatkowych, wprowadzenie do KPA 
prze pisów o roz strzyganiu sporów między organami administracji a sądami, 
i w sprawie wydawania zaświadczeń. Kodeks postępowania administracyjnego 
stał się w wyniku tych zmian aktem znacznie obszerniejszym. W wyniku wyda-
nia tekstu jednolitego zmianie uległa numeracja przepisów kodeksu.

Kolejne zmiany o zasadniczym znaczeniu zostały wprowadzone w 1990 r., 
co wiązało się też z przywróceniem w Polsce samorządu terytorialnego. 
W tym momencie rozciągnięto też moc KPA na szereg postępowań dawniej 
wyłączonych (np. w sprawach powszechnego obowiązku obrony), wprowadzo-
no klauzulę generalną z wyłączeniami do określenia zakresu kognicji NSA.

§ 2. Rozwój postępowania administracyjnego
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W późniejszym okresie dokonywano również nowelizacji przepisów o po-
stępowaniu administracyjnym, jednak w ograniczonym zakresie. Wydana 
w 1995 r. ustawa o NSA rozszerzyła zakres kompetencji tego sądu, uregu lowała 
odrębnie postępowanie przed NSA, usuwając jednocześnie z KPA Dział VI po-
święcony zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego. Kolosalne znacze-
nie dla rozwoju postępowania administracyjnego ma orzecznictwo NSA, gdzie 
znaczna część orzeczeń na korzyść skarżącego – oparta jest na fakcie narusze-
nia przepisów proceduralnych.

Uchwalone w 1997 r. Kodeks celny i Ordynacja podatkowa wyłączyły 
spod regulacji KPA postępowanie celne i podatkowe. Jednocześnie wiele ustaw 
materialnego prawa administracyjnego zawiera pewne przepisy proceduralne. 
Prowadzi to do ograniczania zakresu stosowania KPA i zjawiska okreś lanego 
mianem dekodyfikacji.

Dzisiaj postępowanie administracyjne ma zastosowanie w daleko większej 
ilości spraw niż KPC czy KPK. Stąd znajomość procedury administracyjnej 
jest kluczowa dla współczesnego prawnika.

§ 3. Standardy europejskie w polskim prawie 
o postępowaniu administracyjnym

Państwa członkowskie Unii Europejskiej kierują się zasadą autonomii 
proceduralnej, co oznacza, że prawo europejskie nie reguluje expressis ver-
bis zagadnień postępowania administracyjnego. Wyjątkiem jest tu postępowa-
nie celne prowadzone według reguł wspólnotowego Kodeksu celnego z 1992 r., 
który zastępuje lub uzupełnia prawo krajowe.

Rozważając kwestię europeizacji prawa o postępowaniu administracyjnym, 
w literaturze wskazuje się na konieczność dostosowania przepisów procedu-
ralnych do standardów europejskich1. Można jednak zastanawiać się, czy w tej 
dziedzinie prawa, tj. w prawie o postępowaniu administracyjnym, taka potrzeba 
rzeczywiście istnieje, skoro polskie postępowanie administracyjne od początku, 
tj. od uchwalenia, zawierało reguły i zasady, które wskazuje się obecnie w lite-
raturze przedmiotu jako tzw. standardy europejskie.

Podstawą, w oparciu o którą kształtują się w literaturze owe standardy euro-
pejskie, są następujące źródła:

1 J. Łętowski, Rada Europy o postępowaniu administracyjnym, [w:] Problemy prawa 
publicznego, Lublin 1993; Z. Kmieciak, Postępowanie administracyjne w świetle standardów 
europejskich, Warszawa 1997.
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1) europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wol noś-
ciach podpisana w Rzymie 4.11.1950 r.;

2) zalecenie (rezolucja) Rady Europy Nr 31/77 z 28.9.1977 r.;
3) Karta praw podstawowych proklamowana na konferencji w Nicei 

7.12.2000 r.;
4) Europejski Kodeks Dobrej Administracji uchwalony przez Parlament Euro-

pejski 6.9.2001 r.;
5) orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który formułuje 

pewne wymagania pod adresem krajowych przepisów o postępowaniu ad-
ministracyjnym i praktyki ich stosowania.
Poniżej przedstawione zostaną zasady, wynikające z przywołanych źró-

deł, którymi powinno rządzić się prawo o postępowaniu administracyjnym, 
aby mogło być uznane za odpowiadające regułom „europejskości”. Jak łatwo 
zauważyć, wszystkie przywołane poniżej postulaty są zabezpieczone w obo-
wiązującym w Polsce prawie o postępowaniu administracyjnym, czyli w KPA 
i Ordynacji podatkowej oraz w postępowaniu sądowoadministracyjnym, czyli 
w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Zalecenie Rady Europy Nr 31/77 postanawia:
1) każdy ma prawo do wysłuchania w sprawie, której rezultatem może być 

 decyzja obciążająca go obowiązkiem lub ograniczająca jego prawa. Odpo-
wiednikiem tej normy w polskim postępowaniu administracyjnym jest za-
sada czynnego udziału strony w postępowaniu, prawo strony do wypowie-
dzenia się, prawo wglądu w akta sprawy i prawo do zgłaszania dowodów 
w postępowaniu wyjaśniającym;

2) każdy ma prawo do uzyskania informacji o przebiegu sprawy, o dowodach 
i innych okolicznościach postępowania. Reguła ta realizuje się w polskim 
postępowaniu administracyjnym w zasadzie ogólnej informowania i prawa 
wglądu w akta sprawy;

3) każdy ma prawo do uczestnictwa w postępowaniu, które go dotyczy. Norma 
ta przejawia się z kolei w zasadzie ogólnej czynnego udziału strony w po-
stępowaniu i jej gwarancjach procesowych znanych w KPA i Ordynacji po-
datkowej;

4) decyzja musi być uzasadniona. Podobną regułą rządzi się polskie postępo-
wanie administracyjne, o czym zaświadcza zasada ogólna przekonywania 
i jej gwarancje procesowe w KPA;

5) od decyzji służyć musi odwołanie. W polskim postępowaniu administracyj-
nym regułę tę zabezpiecza zasada ogólna dwuinstancyjności i instytucja od-
wołania.

10
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Karta praw podstawowych odnośnie do stosunków „urząd – osoba” wpro-
wadza następujące standardy:
1) prawo każdej osoby do bycia wysłuchanym, zanim zostanie zastosowany 

wobec niej niekorzystny indywidualny środek;
2) prawo każdej osoby dostępu do akt jej dotyczących z zachowaniem prawnie 

uzasadnionych interesów poufności, tajemnicy zawodowej i handlowej;
3) obowiązek administracji do uzasadniania swoich decyzji.

Wymienione postulaty przekładają się na takie instytucje KPA i Ordynacji 
podatkowej, jak np.: zasada czynnego udziału strony w postępowaniu, prawo 
strony do wypowiedzenia się i zasada audiatur et altera pars, zasada jawności 
wewnętrznej – prawo wglądu w akta sprawy z zastrzeżeniem ochrony tajemni-
cy państwowej i ważnego interesu państwowego, zasada przekonywania i obo-
wiązek uzasadniania decyzji.

Natomiast Europejski Kodeks Dobrej Administracji1 do podstawowych 
zasad procesowych dobrej administracji zalicza:
1) zasadę bezstronności i niezależności (art. 8 EKDA) – odpowiednik polskiej 

instytucji wyłączenia od udziału w postępowaniu urzędnika, organu i człon-
ka organu kolegialnego;

2) zasadę prawdy obiektywnej (art. 9 EKDA) – sformułowaną także wśród za-
sad ogólnych KPA;

3) zasadę wysłuchania i złożenia oświadczenia (art. 16 EKDA) – sformuło-
waną w polskich przepisach jako zasada ogólna czynnego udziału strony 
w postępowaniu, prawo strony do wypowiedzenia się i prawo do zgłaszania 
środków dowodowych;

4) zasadę uzasadniania decyzji (art. 18 EKDA) – odpowiednik zasady ogólnej 
przekonywania w polskim postępowaniu administracyjnym;

5) zasadę stosownego terminu podjęcia decyzji (art. 17 EKDA) – w polskich 
przepisach to zasada ogólna szybkości postępowania;

6) zasadę informacji o możliwości odwołania (art. 19 EKDA) – odpowiednik 
polskiej zasady ogólnej dwuinstancyjności i zasady ogólnej informowania;

7) zasadę przekazania podjętej decyzji (art. 20 EKDA) – w polskim postępo-
waniu realizują ją przepisy o doręczeniach.
W orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (a obecnie 

Trybunału Sprawiedliwości UE) standardy postępowania administracyjnego 
wynikają z właściwej interpretacji zasady demokratycznego państwa prawne-
go. Stąd też ETS zalicza do nich: zasadę lex retro non agit, ne bis in idem, 
 prawo do wysłuchania (prawo do obrony), zasadę rzetelnego postępowania, za-

1 J. Świątkiewicz, Europejski Kodeks Dobrej Administracji (tekst i komentarz o zastoso-
waniu kodeksu w warunkach polskich procedur administracyjnych), Warszawa 2002.
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sadę praworządności, zasadę bezpieczeństwa prawnego, zasadę zaufania, zasa-
dę proporcjonalności, obowiązek uzasadniania decyzji, prawo do ochrony praw 
nabytych na podstawie decyzji połączone z powagą rzeczy osądzonej (res iudi-
cata) i ograniczeniem dopuszczalności podważenia mocy obowiązującej decy-
zji ostatecznych. Wszystkie wymienione tu zasady znane były i są polskiemu 
prawu o postępowaniu administracyjnym – KPA, Ordynacji podatkowej, a tak-
że Prawu o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Trudno zatem mó-
wić o potrzebie europeizacji tego prawa, należy raczej wskazać na wysokie na-
sycenie polskiego prawa o postępowaniu administracyjnym tzw. standardami 
europejskimi, co nie wyklucza postulatu o potrzebie skuteczniejszego jego sto-
sowania w praktyce funkcjonowania polskiej administracji. 

§ 3. Standardy europejskie w polskim prawie o postępowaniu administracyjnym
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Rozdział II. Zagadnienia ogólne

§ 4. Zakres obowiązywania KPA

Literatura: Adamiak, Borkowski, Polskie postępowanie, rozdz. V; Postępowanie ad-
ministracyjne, rozdz. II; Dawidowicz, Postępowanie, rozdz. 2–6; Janowicz, Postępowanie, 
cz. I, rozdz. V; Ochendowski, Postępowanie, rozdz. I § 2.

I. Postępowania regulowane przez KPA

Kodeks postępowania administracyjnego obejmuje kilka odrębnych po-
stępowań, które zostały uregulowane w osobnych działach Kodeksu. Związek 
wzajemny tych postępowań jest dość luźny. Wspólne cechy tych postępowań 
to, że:
1) dotyczą one przede wszystkim administracji publicznej;
2) są to przepisy proceduralne o zakresie stosowania obejmującym materialne 

prawo administracyjne.
Niemniej są to różne postępowania i właściwie każde z nich mogłoby być 

uregulowane w odrębnym akcie ustawodawczym. Ustawodawca uznał za celo-
we niemnożenie w sposób nadmierny aktów ustawowych i połączył w jednym 
kodeksie przepisy dotyczące kilku postępowań. Są to następujące postępowa-
nia:
1) ogólne postępowanie administracyjne, obok niego można jeszcze wy-

różnić postępowanie szczególne w sprawach z zakresu ubezpieczeń spo-
łecz nych;

2) postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń;
3) postępowanie w sprawie skarg i wniosków.

II. Ogólne postępowanie administracyjne

Ogólne postępowanie administracyjne zwane jest też czasami postępowa-
niem jurysdykcyjnym. To postępowanie stanowi trzon KPA, jest ono ure-
gulowane w Działach I–IV, IX, noszących tytuły „Przepisy ogólne”, „Po stę po-
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wa nie”, „Przepisy szczególne w sprawach ubez pie czeń społecznych”, „Udział 
prokuratora” oraz „Opłaty i koszty postępowania”.

Zakres stosowania przepisów postępowania ogólnego jest uregulowany 
w art. 1 pkt 1–4 KPA, który stanowi, że KPA normuje postępowanie:
1) przed organami administracji publicznej w należących do właściwości 

tych organów sprawach indywidualnych, rozstrzyganych w drodze decyzji  
ad ministracyjnych;

2) przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy 
są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwia-
nia spraw określonych wyżej (w pkt 1);

3) w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jedno-
stek samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz mię-
dzy organami i podmiotami, o których mowa w pkt 2;

4) w sprawach wydawania zaświadczeń.
Przedstawiony zakres stosowania przepisów postępowania ogólnego jest 

bardzo istotny. Kodeks postępowania administracyjnego zapewnia bardzo sze-
roką ochronę interesów osób, któ rych praw i obowiązków dotyczy postępowa-
nie. W sprawach nieobjętych po stę powaniem ogólnym z reguły proceduralne 
uprawnienia osób, których po stę po wanie dotyczy, są znacznie słabsze. Stąd też 
objęcie danej sprawy postępo waniem prowadzonym w trybie KPA z zasady 
znacznie poprawia sytuację stro ny, jednocześnie nakładając liczne obowiązki 
na organ prowadzący postępo wanie.

Przedstawione wyżej ustawowe określenie zakresu stosowania przepisów 
o postępowaniu ogólnym wymaga analizy. Możemy wyodrębnić następujące 
elementy przytoczonego określenia zakresu postępowania ogólnego KPA, wy-
magające odrębnego omówienia:
1) postępowanie przed organami administracji publicznej,
2) w sprawach indywidualnych,
3) rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej.

Zacznijmy od użytego tam terminu, że chodzi o postępowanie „przed orga-
nami administracji publicznej”. W naszym prawie administracyjnym poję-
cie organu administracji jest pojęciem kluczowym, choć różnie definiowanym 
przez różnych autorów. Kodeks używa pojęcia organu administracji publicz-
nej w ujęciu szerokim, stosując wyliczenie jednostek, jakie obejmuje tym poję-
ciem. Są to następujące jednostki: ministrowie, centralne organy administracji 
rządowej, wojewodowie oraz działające w ich albo we własnym imieniu tere-
nowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jed-
nostek samorządu terytorialnego oraz inne organy państwowe i inne podmioty, 
gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwia-
nia indywidualnych spraw w drodze decyzji administracyjnych.
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Kodeks definiuje organ administracji publicznej w art. 5 § 2 pkt 3. Jak 
wynika z wyliczenia podmiotów uznawanych za organ, pojęcie organu na po-
trzeby KPA jest bardzo szerokie, szersze nawet niż pojęcie organu ad mi nistracji 
publicznej. Definicja kodeksowa organu administracji została stwo rzona na po-
trzeby tego Kodeksu i nie ma zastosowania do terminu „organ ad ministracji”, 
używanego w innych aktach normatywnych niż przepisy o po stę powaniu admi-
nistracyjnym. Obrazując szerokość tej definicji, możemy wskazać, że obej muje 
ona: ministrów, kierowników urzędów centralnych (np. prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego), inne organy centralne (np. Komisja Nadzoru Finan-
sowego), wojewodów, starostów, wójtów, burmistrzów, zarządy  powiatów, za-
rządy województw, samorzą dowe kolegia od woławcze, organy administracji 
niezespolonej, np. dyrektorów i na czel ni ków okręgowych i obwodowych urzę-
dów miar, dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej itd., a tak-
że organy organizacji spo łecz nych, samorządowych, przedsiębiorstw państwo-
wych, o ile z mocy usta wy powierzono im roz strzyganie spraw indywidualnych 
w drodze wydawania de cyzji administracyjnych. W ten sposób jako organ ad-
ministracji jest traktowany organ samorządu adwokackiego rozstrzygający 
o wpisie na listę adwokatów, organ szkoły wyższej (dziekan lub rektor) roz-
strzygający o przyjęciu na studia lub skreśleniu ze studiów czy wreszcie organ 
przedsiębiorstwa lub zakładu, któ remu wojewoda lub rada gminy powierzyła 
wydawanie decyzji administracyjnych w określonych sprawach.

Stosownie do pewnych ustaw, niektóre organy administracji mogą powie-
rzyć prowadzenie w ich imieniu niektórych spraw z zakresu swojej właści-
wości, w tym wydawanie decyzji administracyjnych, w I instancji, organom in-
nych jednostek organizacyjnych.

Powierzenie przez ustawę pod miotom niebędącym organami państwa za-
łatwiania spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administra-
cyjnej nosi miano zlecania funkcji administracji publicznej. Oznacza ono, że 
organ zakładu czy organizacji samorządu zawodowego w zakresie spraw jemu 
zleconych trak towany jest jako organ administracji publicznej. Natomiast w za-
kresie pozostałej swojej działalności traktowany jest wyłącznie jako organ da-
nej jednostki i KPA do tych spraw nie ma zastosowania. Jeżeli ten organ roz-
strzyga takie kwestie, jak przyjęcie nowego członka do tej organizacji, to jest 
to sprawa nienależąca już do sfery funkcji zleconych, lecz działalność własna 
danej organizacji.

Ostatnio funkcje organów administracji publicznej zaczynają pełnić jed-
nostki niewymienione bezpośrednio w wykazie podmiotów, przed którymi 
KPA stosuje się. Są to fundacje i spółki prawa handlowego. Co do fundacji 
NSA orzekł, że z tej racji, iż nie są one korporacjami, nie jest możliwe zleca-


