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postępowanie egzekucyjne
(ustawa z 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji).
Sankcją egzekucji obwarowane
są akty nakładające obowiązek na
jednostkę. Sankcji nie stosuje się do
aktów przyznających uprawnienia
oraz aktów negatywnych

postępowanie przed sądem
powszechnym
(część I ustawy z 17 listopada 1964 r.
– Kodeks postępowania cywilnego).
Sąd powszechny przejmuje sprawę
do końcowego rozstrzygnięcia; zob.
postępowanie w sprawach z zakresu
ubezpieczeń społecznych

postępowanie egzekucyjne
(część III ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania
cywilnego).
Wykonaniu podlegają orzeczenia zasądzające świadczenie

postępowanie przed sądem
administracyjnym
(ustawa z 30 sierpnia 2002 r. –
Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi).
Sąd administracyjny sprawuje kontrolę
działania administracji publicznej pod
względem zgodności z prawem

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
(ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego)
Przedmiotem postępowania głównego jest ciąg czynności procesowych
podejmowanych przez organy administracji publicznej celem rozstrzygnięcia oraz weryfikacji rozpoznawanej sprawy
administracyjnej

ZALEŻNOŚCI MIĘDZY POSTĘPOWANIAMI: ADMINISTRACYJNYM, SĄDOWOADMINISTRACYJNYM
I EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI

Schemat 1
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Ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Postępowania nadzwyczajne
zmierzające do weryfikacji orzeczenia wydanego
w postępowaniu głównym. Jest to postępowanie dotyczące:
– wznowienia postępowania
– stwierdzenia nieważności orzeczenia
– zmiany bądź uchylenia decyzji
– stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

Postępowania uproszczone
– postępowanie
w sprawie wydawania
zaświadczeń (art. 1 pkt 4
i dział VII k.p.a.)
– postępowienie w sprawach
skarg i wniosków
(art. 2 i dział VIII k.p.a.)
– wyodrębnione postępowanie uproszczone
(dział II, rozdział 14 k.p.a.)

Postępowania administracyjne szczególne
– postępowanie podatkowe
(dział IV ustawy z 29 sierpnia1997 r. – Ordynacja
podatkowa)
– postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń
społecznych (art. 180 i 181 k.p.a. oraz rozdział 8 ustawy
z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych)
– postępowanie w sprawach przez Prezesem UOKiK
(dział VI ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów)
– postępowanie w sprawach karnych skarbowych
w zakresie właściwości organów przynależących do
struktury administracji publicznej (ustawa z 10 września
1999 r. – Kodeks karny skarbowy)
– postępowania w sprawach dyscyplinarnych
– postępowania w sprawach należących do właściwości
polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów
konsularnych
– postępowania obejmujące sferę wewnętrzną działania
administracji publicznej

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

ZAKRES PRZEDMIOTOWY POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Jurysdykcyjne
postępowanie ogólne
(art. 1 pkt 1 i 2 k.p.a.*)
– prowadzone przed organem
administracji publicznej
– w sprawach indywidualnych
należących do właściwości
tych organów
– rozstrzyganych w drodze
decyzji administracyjnej
albo załatwianych milcząco

Schemat 2
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Strona
postępowania
(art. 28 i 29 k.p.a.)

organy prowadzące
postępowanie
pomocnicze

organy prowadzące
postępowanie
jurysdykcyjne

PODMIOTY POSTĘPOWANIA

Podmiot na prawach
strony
– organizacja
społeczna
(art. 5 § 2 pkt 5,
art. 31 § 1–4 k.p.a.)
– prokurator
(art. 182–189 k.p.a.)
– RPO, RPD, RMiŚP
(art. 182–189 k.p.a.
w związku
z przepisami ustaw
szczególnych)

ZAKRES PODMIOTOWY

mający w sprawie
interes faktyczny
(art. 90 § 3,
art. 233, 234 pkt 2,
art. 235 § 1,
art. 31 § 5 k.p.a.)

uczestnicy
niektórych czynności
postępowania
– świadkowie
(art. 82–83 k.p.a.)
– biegli
(art. 84 k.p.a.)
– osoby trzecie
(art. 85 § 2 k.p.a.)

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

ZAKRES PODMIOTOWY POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Podmioty
prowadzące
postępowanie
– organ administracji
publicznej (art. 5 § 2
pkt 3 k.p.a.)
– podmiot powołany
z mocy prawa lub
porozumieniem
(art. 1 pkt 2 k.p.a.)

Schemat 3
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Badanie interesu prawnego strony oraz wymogów formalnych podania (art. 61–66 k.p.a.)
Dokonywanie doręczeń (art. 39–49 k.p.a.)
Wzywanie do udziału w podejmowanych czynnościach (art. 50–56 k.p.a.)
Prowadzenie postępowania dowodowego (art. 75–88a k.p.a.)
Rozprawa administracyjna (art. 89–96 k.p.a.)
Zawieszenie postępowania (art. 97–103 k.p.a.)
Decyzja administracyjna (art. 104–113 k.p.a.)
Ugoda administracyjna (art. 114–122 k.p.a.)
Milczące załatwienie sprawy (art. 122a–122h k.p.a.)
Odwołanie (art. 127–140 k.p.a.)
Na podstawie art. 140 k.p.a. również dokonywanie doręczeń, wzywanie do udziału w postępowaniu, prowadzenie postępowania dowodowego, w tym rozprawy administracyjnej,
możliwość zawieszenia postępowania
Wznowienie postępowania (art. 145–152 k.p.a.)
Uchylenie bądź zmiana decyzji (art. 154, 155, 161 k.p.a.)
Stwierdzenie nieważności decyzji (art. 156–159 k.p.a.)
Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji (art. 162 k.p.a.)

Wszczęcie postępowania

Czynności techniczno-rozpoznawcze

Zakończenie postępowania
przed organem I instancji

Postępowanie odwoławcze
oraz wydanie ostatecznej
decyzji administracyjnej

Postępowanie prowadzone
w trybie nadzwyczajnym

PODEJMOWANE CZYNNOŚCI

PRZEBIEG OGÓLNEGO POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

ETAP POSTĘPOWANIA

Schemat 4

DZIAŁ I
Przepisy ogólne
Rozdział 1
Zakres obowiązywania
Przedmiotowy i podmiotowy zakres obowiązywania
Art. 1. Kodeks postępowania administracyjnego normuje:
1) postępowanie przed organami administracji publicznej w należących do
właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych
w drodze decyzji administracyjnych albo załatwianych milcząco;
2) postępowanie przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi
podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych w pkt 1;
3) postępowanie 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) postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń;
5) nakładanie lub wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych lub
udzielanie ulg w ich wykonaniu;
6) tryb europejskiej współpracy administracyjnej.
Zakres obowiązywania w postępowaniu w sprawie skarg i wniosków
Art. 2. Kodeks postępowania administracyjnego normuje ponadto postępowanie w sprawie skarg i wniosków (Dział VIII) przed organami państwowymi,
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Art. 2a

Kodeks postępowania administracyjnego

organami jednostek samorządu terytorialnego oraz przed organami organizacji
społecznych.
Wykonywanie obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania
danych osobowych
Art. 2a.1 § 1. Kodeks postępowania administracyjnego normuje również
sposób wykonywania obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w postępowaniach wymienionych w art. 1 i art. 2.
§ 2. Wykonywanie obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, odbywa się niezależnie od obowiązków organów administracji
publicznej przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego i nie
wpływa na tok i wynik postępowania.
§ 3. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia
2016/679, nie wpływa na tok i wynik postępowania.
Wyłączenia spod mocy obowiązującej Kodeksu
Art. 3. § 1. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się do:
1) postępowania w sprawach karnych skarbowych;
2) spraw uregulowanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), z wyjątkiem przepisów
działów IV, V2 i VIII.
§ 2. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się
również do postępowania w sprawach:
1–3) (uchylone)
1
Art. 2a dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z 21 lutego 2019 r. (Dz.U. poz. 730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 maja 2019 r.
2
Dział V skreślony przez art. 4 pkt 7 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1271) z dniem 1 stycznia 2004 r.
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Publikacja zawiera schematy i teksty ustaw: Kodeks postępowania
administracyjnego, Prawo o ustroju sądów administracyjnych, Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
poz. 1553 ze zm.) oraz z 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo
o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 190).
Schematy przedstawiają w formie graficznej powiązania między poszczególnymi unormowaniami. To nowatorskie rozwiązanie – swoista mapa
– z pewnością ułatwi Czytelnikowi poruszanie się w gąszczu przepisów
ustaw.
Artykuły ustaw zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens.
W publikacji zamieszczono również skorowidze przedmiotowe ułatwiające odnalezienie poszczególnych instytucji.
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