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Nowe instytucje procesowe
w postępowaniu administracyjnym 

pod redakcją
Anny Gronkiewicz i Agnieszki Ziółkowskiej

„Przedstawiony zbiór opracowań dotyczy niezwykle 
ważnego problemu naukowego oraz istotnego zjawiska 
społecznego, jakim są wprowadzone zmiany w zakresie 
szeroko pojętej działalności administracji w sferze 
stosowania prawa, dostarczając jednocześnie nowej 
wiedzy o tym  zjawisku. (…) Problematyka nowych insty-
tucji procesowych wprowadzonych do Kodeksu postę-
powania administracyjnego została w recenzowanym 
opracowaniu zaprezentowana w sposób bardzo szeroki 
i niemal kompletny (pominięto nieistotne naukowo 
zmiany). Na problem postanowiono spojrzeć w sposób 
kompleksowy i spójny i niewątpliwie duża jest tu rola 
redakcji naukowej”.

Z recenzji dr. hab. Roberta Suwaja, 
prof. nadzw. Politechniki Warszawskiej
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OECD    – Organizacja Współpracy Gospodarczej  i Rozwoju
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SA       – sąd apelacyjny
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TK      – Trybunał Konstytucyjny
UE       – Unia Europejska
WSA    – wojewódzki  sąd administracyjny
WUG    – Wyższy Urząd Górniczy



Przedmowa

Kodeks postępowania administracyjnego stanowi swoisty „drogowskaz” 
dla  działań  administracji  podejmowanych  wobec  obywateli  i  jednocześnie 
jest gwarantem praw  jednostki w sferze prawa administracyjnego. Noweli‑
zacja Kodeksu postępowania administracyjnego, wynikająca z ustawy z dnia  
7  kwietnia  2017  r.  o  zmianie  ustawy  –  Kodeks  postępowania  administra‑
cyjnego oraz niektórych  innych ustaw, ma na celu przyspieszenie postępo‑
wania  administracyjnego  oraz  jego  uproszczenie,  a  także  uporządkowanie 
sposobu oraz zasad nakładania kar administracyjnych. 

Niniejsza  publikacja  odnosi  się  do  założeń  nowelizacji,  przedstawiając 
zmiany  przepisów,  które  w  jej  wyniku  nastąpiły.  Monografia  składa  się 
z czterech części. Autorzy pierwszej z nich skoncentrowali się na zagadnie‑
niach związanych z zasadami procedury administracyjnej, które do tej pory 
nie zostały expressis verbis wyrażone w przepisach, niemniej były w praktyce 
stosowane przez organy administracji publicznej. 

W  części  drugiej  zaprezentowano wybrane  nowe  instytucje  procesowe 
regulowane w Kodeksie  postępowania  administracyjnego,  takie  jak:  pona‑
glenie, mediacja, posiedzenie w trybie współdziałania, milczące załatwienie 
sprawy czy postępowanie uproszczone.

Część  trzecia  dotyczy  zmian w  zakresie  postępowania  odwoławczego. 
Odniesiono się w niej do: zasady dwuinstancyjności, postępowania dowodo‑
wego prowadzonego przez organ drugoinstancyjny, decyzji kasacyjnej oraz 
omówiono nowe instytucje, tj. instytucję zrzeczenia się prawa do odwołania 
oraz  sprzeciw od decyzji kasacyjnej.

Czwarta  część  publikacji  traktuje  o  karach  administracyjnych  oraz  eu‑
ropejskiej współpracy administracyjnej. 

Należy  zauważyć,  że mimo  tak dużego  zakresu  nowelizacji  procedury 
administracyjnej regulowanej w Kodeksie postępowania administracyjnego, 
nie  jest ona kompleksowa,  czego wyrazem są dalsze prace nad  tym aktem 
normatywnym, wynikające  z Druku nr  1499  Sejmu VIII  kadencji w  zakre‑



14 Przedmowa

sie  umorzenia  zawieszonego  postępowania  administracyjnego  (dodanie 
w art.  105 § 3 k.p.a.).

Niniejsza monografia  stanowi  próbę  przedstawienia  problematyki wy‑
branych  instytucji  procesowych w  znowelizowanym Kodeksie  postępowa‑
nia administracyjnego. Poglądy  i  tezy prezentowane w pracy wyrażają sta‑
nowisko poszczególnych autorów. 
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