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Wykaz skrótów

Wykaz skrótów

Akty prawne

k�c� – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r� – Kodeks cywilny 
(Dz� U� Nr 16, poz� 93 z późn� zm�)

Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia  1997 r�  (Dz� U�  Nr  78,  poz�  483 
z późn� zm�)

k�p�a�, kodeks – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r� – Kodeks postę-
powania administracyjnego (tekst jedn�: Dz� U� 
z 2013 r� poz� 267)

p�p�s�a� – ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r� – Prawo o postę-
powaniu przed sądami administracyjnymi (tekst 
jedn�: Dz� U� z 2012 r� poz� 270 z późn� zm�)

u�g�n� – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r� o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jedn�: Dz� U� z 2010 r� 
Nr 102, poz� 651 z późn� zm�)

u�p�p� – ustawa z dnia 23 listopada 2012 r� – Prawo poczto-
we (Dz� U� poz� 1529)

u�p�w� – ustawa z dnia 18 lipca 2001 r� – Prawo wodne (tekst 
jedn�: Dz� U� z 2012 r� poz� 145 z późn� zm�)
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Zbiory orzecznictwa

Biul� Skarb� – Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów
M� Prawn� – Monitor Prawniczy
M� Podat� – Monitor Podatkowy
ONSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyj-

nego
ONSA-OZ – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyj-

nego� Oddziały Zamiejscowe
ONSAiWSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyj-

nego i wojewódzkich sądów administracyjnych
OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
POP – Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
Pr� Bank� – Prawo Bankowe
Pr� Gosp� – Prawo Gospodarcze
Prok� i Pr�-wkł� – Prokuratura i Prawo – wkładka
ST – Samorząd Terytorialny

Organy orzekające

SN – Sąd Najwyższy
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
WSA – wojewódzki sąd administracyjny
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1.1. Zakres przedmiotowy

Rozdział 1.

Zakres obowiązywania kodeksu postępowania 

administracyjnego

1.1. Zakres przedmiotowy

Kodeks postępowania administracyjnego normuje kilka od-
rębnych rodzajów postępowań:
 1) ogólne postępowanie administracyjne (art. 1 pkt 1 i 2 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administra-
cyjnego, tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

 2) postępowanie w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość 
między organami jednostek samorządu terytorialnego i orga-
nami administracji rządowej oraz między organami i podmio-
tami powołanymi z mocy prawa lub na podstawie porozumień 
do załatwiania indywidualnych spraw w drodze decyzji ad-
ministracyjnych (art. 1 pkt 3 k.p.a.),

 3) postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń (art. 1 
pkt 4 k.p.a.),

 4) postępowanie w sprawach skarg i wniosków (art. 2 k.p.a.).
Ogólne postępowanie administracyjne charakteryzuje się 

tym, że jest ono wspólną procedurą służącą rozstrzyganiu spraw 
należących do większości dziedzin materialnego prawa admi-
nistracyjnego. Obok zawartych w kodeksie przepisów ogólne-
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go postępowania jurysdykcyjnego funkcjonują także przepisy 
procesowe szczególne, które mogą mieć charakter procedur au-
tonomicznych (regulujących całość zagadnień procesowych dla 
rozpoznawanych spraw danego rodzaju) lub nieautonomicznych 
(regulujących w sposób szczególny jedynie część zagadnień pro-
cesowych, w pozostałym zaś zakresie odsyłających do stosowania 
przepisów kodeksu, odpowiednio lub wprost). Przykładem pro-
cedury autonomicznej jest postępowanie podatkowe, natomiast 
istnienie procedur nieautonomicznych przewidują m.in. ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) i ustawa z dnia 
18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 
z późn. zm.).

Przedmiotem postępowania administracyjnego jest rozstrzyg-
nięcie indywidualnej sprawy, należącej do właściwości organów 
administracji publicznej, w drodze decyzji administracyjnej.

W piśmiennictwie wskazuje się, że decyzją administracyjną 
jest władcze, jednostronne oświadczenie woli organu administra-
cji publicznej, określające sytuację prawną konkretnie wskazanego 
adresata w indywidualnie oznaczonej sprawie. Organ jest upraw-
niony do rozstrzygnięcia sprawy w formie decyzji administracyjnej 
wówczas, gdy dysponuje wyraźną podstawą prawną rangi usta-
wowej (postanowienie NSA w Warszawie z dnia 27 lutego 1991 r., 
II SA 84/91, ONSA 1992, nr 3–4, poz. 56).

Przedmiotem postępowania administracyjnego może być je-
dynie sprawa administracyjna. Dlatego obowiązkiem organu ad-
ministracji publicznej jest ustalenie, czy konkretna sprawa jest 
sprawą indywidualną, czy sprawa ta należy do właściwości or-
ganów administracji publicznej (art. 5 § 2 pkt 3 k.p.a.) i czy jest 
sprawą podlegającą rozstrzygnięciu w drodze decyzji admini-
stracyjnej (wyrok NSA w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2006 r., 
II GSK 32/06, LEX nr 212199). Natomiast kwestia oceny ważności 
i zgodności z prawem czynności cywilnoprawnych nie może być 
przedmiotem rozstrzygnięcia decyzji administracyjnej, wobec 
generalnej zasady orzekania w takich sprawach przez sądy po-
wszechne (wyrok NSA w Rzeszowie z dnia 11 kwietnia 1997 r., 
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SA/Rz 1454/96, POP 1999, z. 3, s. 75). Również zarządzenia i inne 
akty organu założycielskiego skierowane do przedsiębiorstwa 
państwowego nie mają charakteru decyzji administracyjnych 
i nie stosuje się do nich przepisów kodeksu (postanowienie NSA 
w Warszawie z dnia 8 kwietnia 1994 r., IV SAB 62/93, ONSA 1995, 
nr 1, poz. 45).

W art. 3 k.p.a. ustawodawca przewidział wyłączenia spod za-
kresu obowiązywania kodeksu. Jego przepisów nie stosuje się do:
 1) postępowania w sprawach karnych skarbowych (z wyjątkiem 

przepisów o postępowaniu w sprawie skarg i wniosków),
 2) spraw uregulowanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

– Ordynacja podatkowa; tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 
z późn. zm. (z wyjątkiem przepisów o udziale prokuratora oraz 
o postępowaniu w sprawie skarg i wniosków),

 3) a także, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej:
– postępowania w sprawach należących do właściwości pol-

skich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsu-
larnych (z wyjątkiem przepisów o postępowaniu w sprawie 
skarg i wniosków),

– postępowania w sprawach wynikających z nadrzędności 
i podległości organizacyjnej w stosunkach między organa-
mi państwowymi i innymi państwowymi jednostkami or-
ganizacyjnymi,

– postępowania w sprawach wynikających z podległości służ-
bowej pracowników organów państwowych i innych pań-
stwowych jednostek organizacyjnych (z wyjątkiem przepi-
sów o postępowaniu w sprawie skarg i wniosków).

W ostatnich trzech kategoriach postępowań przepisy kodek-
su mogą być stosowane wyłącznie w zakresie, w jakim wynika to 
wyraźnie z ustaw szczególnych. Ostatnie dwie kategorie spraw do-
tyczą stosunków wewnętrznych w administracji, co uzasadniało 
wyłączenie ich regulacji spod działania kodeksu. Ponadto przepi-
sów kodeksu nie stosuje się w sprawach wynikających z immu-
nitetów dyplomatycznych i konsularnych oraz umów i zwyczajów 
międzynarodowych (art. 4 k.p.a.), albowiem w tym zakresie pierw-
szeństwo mają regulacje prawa międzynarodowego.
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