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Robert Wysocki

W P R O WA D Z E N I E

Ustawa – Kodeks postępowania administracyjnego [ZAP 68]*

Ustawa – Kodeks postępowania administracyjnego stanowi podsta-

wowy akt prawny zawierający przepisy proceduralne regulujące stosunki

między administracją publiczną a jednostką. Stosunki te kształtowane

są w procesie konkretyzowania norm prawa administracyjnego, w dro-

dze rozstrzygnięć administracyjnych. 

Kodeks postępowania administracyjnego wszedł w życie 1.01.1961 r.,

zatem obowiązuje już przeszło 50 lat. W tym czasie był wielokrotnie

zmieniany. Jako akt prawny stworzony w warunkach poprzedniego sys-

temu polityczno-społecznego k.p.a. był poddawany systematycznym

modyfikacjom, aby sprostać wymaganiom nieustannie zmieniającego

się społeczeństwa państwa i prawa. Znaczący wpływ na kształt obec-

nych przepisów kodeksu miało przywrócenie w 1980 r. sądownictwa ad-

ministracyjnego, uruchomienie po 1989 r. procesu dostosowywania

prawa do standardów demokratycznego państwa prawa oraz procesu

dostosowywania polskiego prawa do standardów europejskich po włą-

czeniu Rzeczypospolitej Polskiej do wspólnot europejskich. Obecnie ko-

deks podlega cyklicznym zmianom, dostosowującym jego przepisy do

zmienianych ustaw oraz wymagań prawa europejskiego. 

Kodeks postępowania administracyjnego reguluje ogólne postępo-

wanie administracyjne, postępowanie w sprawach rozstrzygania sporów

o właściwość między organami administracji publicznej, postępowanie

w sprawach wydawania zaświadczeń (art. 1), postępowanie w sprawach
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skarg i wniosków (art. 2) oraz – w wąskim zakresie – postępowanie

w sprawach ubezpieczeń społecznych (art. 180–181). Obecnie przepisy

kodeksu nie normują postępowań w sprawach zaskarżania decyzji ad-

ministracyjnych do sądów administracyjnych z powodu ich niezgodno-

ści z prawem. Sprawy te poprzednio uregulowane w art. 196–216b, re-

guluje ustawa z dnia 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed są-

dami administracyjnymi. 

W rozdziale II k.p.a. ustawodawca zawarł najważniejsze zasady po-

stępowania administracyjnego. Ich szczególne znaczenie jako zasad

ogólnych przejawia się w tym, że organy administracji publicznej mają

bezwzględny obowiązek ich przestrzegania przy wykonywaniu czynności

administracyjnych, stosowaniu procedur administracyjnych oraz inter-

pretowaniu przepisów uregulowanych w dalszych częściach kodeksu.

Zasady te nie są postulatami czy zaleceniami, lecz normami prawnymi

bezwzględnie wiążącymi. 

W katalogu zasad ogólnych na pierwszym miejscu ustawodawca

zamieścił – wyrażoną również w Konstytucji RP – zasadę praworząd-

ności, zwaną zasadą legalności. Zasada praworządności oznacza dla

organów administracji obowiązek podejmowania działań wyłącznie

na podstawie norm prawa. Wśród pozostałych zasad jest: zasada

prawdy obiektywnej (nakładająca na organ administracji obowiązek

podejmowania wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyja-

śniania stanu faktycznego i załatwienia sprawy), zasada pogłębiania

zaufania (określająca sposób zachowania organu), zasada udzielania

informacji (oznaczająca obowiązek przekazywania stronom wyczerpu-

jących informacji o toczących się sprawach), zasada wysłuchania

stron (przyznająca stronom prawo do wypowiadania się co do zebra-

nych dowodów i materiałów), zasada przekonywania (nakazująca wy-

jaśnianie zasadności przesłanek tak, żeby nie było potrzeby stosowa-

nia środków przymusu), zasada szybkości i prostoty postępowania

(nakazująca organom podejmowanie działań niezwłocznie), zasada

ugodowego załatwiania spraw, zasada pisemności, zasada dwuin-
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stancyjności oraz zasada trwałości decyzji administracyjnych (dopusz-

czająca eliminację z obrotu prawnego decyzji ostatecznych jedynie

w nadzwyczajnych sytuacjach). 

Kodeks definiuje organy wyższego stopnia i organy naczelne. Trzeba

jednak pamiętać, że przy określaniu organów wyższego stopnia regula-

cje kodeksowe są mocno ograniczone w tym sensie, że k.p.a. nie zwiera

definicji organu wyższego stopnia, wskazując jedynie na pewne obsza-

ry zależności instancyjnej w przypadku organów jednostek samorządu

terytorialnego, wojewodów, organów niewymienionych w kodeksie

i organizacji społecznych. W przypadku ustalania organów wyższego

stopnia należy zatem w pierwszej kolejności sięgać do przepisów szcze-

gólnych, w których znajdują się odpowiednie normy prawne regulujące

zasady nadrzędności między konkretnymi organami, np. art. 83

ust. 2 ustawy – Prawo budowlane wskazujący, że organem wyższego

stopnia w stosunku do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego

jest wojewódzki inspektor Nadzoru Budowlanego. Obok pojęcia organu

wyższego stopnia w kodeksie pojawia się pojęcie organów naczelnych.

Wyrażenie to ma obecnie niewielkie znaczenie, gdyż po licznych nowe-

lizacjach k.p.a. odnosi je do wybranych przepisów dotyczących skarg

i wniosków, w których pojęcie organu naczelnego występuje w art. 230,

239, 253, 258 § 1 pkt 4 i art. 258 § 2. 

Z podstawowych kwestii regulowanych przez k.p.a należy wymie-

nić zagadnienia związane z właściwością organów, czyli prawną zdol-

nością organu do wiążącego ustalenia konsekwencji obowiązującej

normy prawa administracyjnego w stosunku do określonego podmio-

tu (zob. W. Dawidowicz, Postępowanie administracyjne, s. 57–58).

W art. 19 odnośnie do właściwości kodeks przyjmuje zasadę, że or-

gany administracji publicznej przestrzegają z urzędu swojej właściwo-

ści rzeczowej i miejscowej. Wyartykułowana w tym przepisie zasada

ustanawia dla organu obowiązek przestrzegania swojej właściwości

z urzędu, czyli ustalania swojej właściwości na podstawie przepisów

prawa, a nie woli stron. 
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Właściwość rzeczowa wyraża zdolność organu do załatwiania spraw

określonego rodzaju. Kodeks nie ustanawia reguły pozwalającej ustalać

właściwość rzeczową. Stanowi, że organ administracji publicznej ustala

właściwość rzeczową organu administracji publicznej według przepisów

o zakresie jego działania. Sformułowanie to odsyła zatem przy ustala-

niu właściwości rzeczowej do przepisów materialnego prawa admini-

stracyjnego, które upoważniają organ administracji do rozstrzygania

wyszczególnionych kategorii spraw, np. art. 83 ustawy – Prawo budow-

lane, określający właściwość rzeczową powiatowego inspektora nadzo-

ru budowlanego. 

W kodeksie znajdują się natomiast reguły pozwalające ustalić właści-

wość miejscową organów, czyli zdolność organu do przeprowadzenie

działań administracyjnych na określonym terenie. Zgodnie z art. 21

właściwość miejscową organu administracji publicznej ustala się

w sprawach dotyczących nieruchomości – według miejsca jej położenia;

jeżeli nieruchomość położona jest na obszarze właściwości dwóch lub

więcej organów, orzekanie należy do organu, na którego obszarze znaj-

duje się większa część nieruchomości. Z kolei w sprawach dotyczących

prowadzenia zakładu pracy kodeks stanowi, że właściwość miejscową

ustala się według miejsca, w którym zakład pracy jest, był lub ma być

prowadzony, a w pozostałych sprawach według miejsca zamieszkania

(siedziby) w kraju, a w braku zamieszkania w kraju – według miejsca

pobytu strony lub jednej ze stron; jeżeli żadna ze stron nie ma w kraju

zamieszkania (siedziby) lub pobytu – według miejsca ostatniego ich za-

mieszkania (siedziby) lub pobytu w kraju. 

Istotną sprawą dla organów administracji publicznej są kwestie zwią-

zane z rozstrzyganiem sporów o właściwość. W tym zakresie kodeks za-

wiera w art. 22 kompleksowe regulacje pozwalające ustalić podmioty

rozstrzygające spory między różnymi organami oraz podmioty upraw-

nione do składania wniosków o rozstrzygnięcie sporu przez sąd admini-

stracyjny. Należy zauważyć, że wskazane przepisy nie odnoszą się do

relacji występujących między organami nadrzędnymi i podrzędnymi.
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