
TERMINY SPOTKAŃ I TEMATYKA ZAJĘĆ 

STACJONARNE STUDIA PRAWA 

2015-10-07 

Uwagi wstępne na temat postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, 

egzekucyjnego i podatkowego. Przedstawienie: literatury, aktów prawnych, wymogów zaliczenia 

ćwiczeń.   

2015-10-14 

Zasady postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, podatkowego i 

egzekucyjnego w administracji – część pierwsza.  

      Referat: Interes społeczny w postępowaniu administracyjnym. 

 ………………………………………………………………………………………………………………....... 

 Literatura obowiązkowa: 

o Komentarz do Kodeksu postępowania administracyjnego - art. 6 - 16 k.p.a. 

o Komentarz do Ordynacji Podatkowej w zakresie zasad postępowania podatkowego. 

o B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne - w zakresie zasad postępowania egzekucyjnego, 

o T. Woś, Postępowanie sądowoadministracyjne - w zakresie zasad postępowania sądowoadministracyjnego. 

 

2015-10-21 

Zasady postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, podatkowego i 

egzekucyjnego w administracji – część druga.  

      Referat: Ochrona praw nabytych w postępowaniu administracyjnym. 

 ………………………………………………………………………………………………………………....... 

2015-10-28 

Podmioty i uczestnicy, kompetencja ogólna i szczególna, właściwość organu administracji 

publicznej, wyłączenie pracownika, organu i członka organu kolegialnego – postępowanie 

administracyjne i podatkowe. 

      Referat: Strona postępowania podatkowego. 

 ………………………………………………………………………………………………………………….. 

      Literatura obowiązkowa: 

o Komentarz do Ordynacji podatkowej w zakresie kompetencji organu podatkowego, wyłączenia pracownika, organu i członka 

organu kolegialnego. 

 



2015-11-04 

Postępowanie w I – instancji: czynności procesowe, dowody i postępowanie wyjaśniające, 

zawieszenie i umorzenie  – postępowanie administracyjne i podatkowe – cześć pierwsza. 

      Referat: Wszczęcie postępowania podatkowego. 

      …………………………………………………………………………………………………………………. 

Referat: Współdziałanie, współkompetencja, współuczestnictwo i wielopodmiotowość w postępowaniu  
administracyjnymi i podatkowym. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

     Literatura obowiązkowa: 

o Komentarz do Ordynacji podatkowej w zakresie wszczęcia postępowania podatkowego. 

      Literatura fakultatywna: 

o R. Kmieciak, Wszczęcie ogólnego postępowania administracyjnego, Warszawa 2014. 

o T. Woś, Postępowanie administracyjne, Warszawa 2014.  

 

2015-11-11 

Postępowanie w I – instancji: czynności procesowe, dowody i postępowanie wyjaśniające, 

zawieszenie i umorzenie  – postępowanie administracyjne i podatkowe – cześć druga. 

      Referat: Dowody w postępowaniu podatkowym.   

      ……………………………………………………………………………………………………… 

      Referat: Interpretacje podatkowe. 

      ………………………………………………………………………………………………………. 

      Literatura obowiązkowa: 

o Komentarz do Ordynacji podatkowej w zakresie dowodów w postępowaniu podatkowym i interpretacji podatkowych. 

2015-11-18 

Postępowanie administracyjne w II – instancji.  

Referat: Postępowanie odwoławcze w I i II instancji. Rodzaje rozstrzygnięć organu w postępowaniu  
odwoławczym. 

       ………………………………………………………………………………………………………. 

        Literatura fakultatywna: 

o T. Woś, Postępowanie administracyjne, Warszawa 2014.  

 

 



 

2015-11-25  

Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego – część pierwsza. 

Referat:  Teoria wadliwości w postępowaniu administracyjnym i podatkowym. Zbieg trybów postępowania   
administracyjnego i zbieg postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Referat: Przesłanki i postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej. 

………………………………………………………………………………………………………… 

2015-12-02 

Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego – część druga.  

Referat: Przesłanki i postępowanie w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Referat: Fakultatywny tryb uchylenia lub zmiany decyzji administracyjnej oraz tzw. „wywłaszczenia prawa”      
(pojęcie nabycia prawa).  

…………………………………………………………………………………………………………. 

Kolokwium z przerobionego materiału. 

2015-12-09 

Podstawy prawne egzekucji administracyjnej. Obowiązek administracyjnoprawny. Podmioty i 

uczestnicy postępowania egzekucyjnego. 

Referat: Pojęcie uprawnienia i obowiązku administracyjnoprawnego. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

        Literatura fakultatywna: 

o L. Klat – Wertelecka, Egzekucja administracyjna w praktyce, Gdańsk 2013. 

2015-12-16 

Postępowanie egzekucyjne w administracji w I – instancji – cześć pierwsza.  

Referat: Czynności organu egzekucyjnego. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

       Literatura fakultatywna: 

o L. Klat – Wertelecka, Egzekucja administracyjna w praktyce, Gdańsk 2013. 

 



2016-01-05 

Postępowanie egzekucyjne w administracji w I – instancji – część druga.  

Referat: Tytuł wykonawczy. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

        Literatura fakultatywna: 

o L. Klat – Wertelecka, Egzekucja administracyjna w praktyce, Gdańsk 2013. 

Kolokwium z przerobionego materiału. 

2016-01-13 

Podmioty i uczestnicy postępowania sądowoadministracyjnego.  

Referat: Charakterystyka podmiotów i uczestników postępowania sądowoadministracyjnego. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

2016-01-20 

Postępowanie sądowoadministracyjne w pierwszej instancji .  

Referat: Ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania sądu administracyjnego. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Kolokwium z przerobionego materiału. 

2016-01-27 

Podsumowanie. Wystawienie ocen.  

 

*PROWADZĄCY  ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ WRPOWADZENIA ZMIAN W TEMATYCE ZAJĘĆ 


