
Szanowni Państwo ! 
 
Przedstawiam  poniżej zagadnienia (a nie pytania)  na kolokwium w Państwa grupie: 
 

1) Pojęcie postępowania administracyjnego; rodzaje, tryby i stadia. 

2) Zakres mocy obowiązującej  Kodeksu postępowania  administracyjnego , postępowania 

podatkowego. 

3) Zasady naczelne i ogólne postępowania administracyjnego – pojęcie, funkcje, charakter 

prawny, źródła, poszczególne zasady ogólne. 

4) Podmioty postępowania i uczestnicy postępowania administracyjnego. 

5) Organ administracji publicznej - kompetencja ogólna, kompetencja szczególna: 

właściwość (ustawowa i delegacyjna) oraz wyłączenie pracownika, organu, członka 

organu kolegialnego od załatwienia sprawy w postępowaniu administracyjnym. 

6) Spory o właściwość. 

7) Strona postępowania administracyjnego - pojęcie strony, koncepcje legitymacji strony w 

doktrynie i w KPA.  

8) Strona postępowania a osoba zainteresowana. Możliwości ochrony interesów osób 

zainteresowanych. 

9) Wielopodmiotowość postępowania. 

10) Podmioty na prawach strony. 

11) Czynności wszczęcia postępowania - sposoby wszczęcia, forma wszczęcia, podania, 

postępowanie z podaniem. 

12) Dowody i postępowanie  wyjaśniające.  

13) Postępowanie dowodowe ( zasady postępowania dowodowego, system środków 

dowodowych). 

14) Zawieszenie postępowania administracyjnego. 

15) Umorzenie postępowania administracyjnego. 

16) Orzekanie w sprawie indywidualnej w postępowaniu administracyjnym: zakres 

zastosowania formy decyzji administracyjnej, postanowienia, ugody. 

17) Decyzja administracyjna – pojęcie materialne i procesowe decyzji, struktura. 

18) Postanowienia – pojęcie, struktura, rodzaje postanowień wydawanych w postępowaniu 

administracyjnym. 

19) Zagadnienie wadliwości decyzji administracyjnej. 

20) Weryfikacja decyzji administracyjnej  i postanowień w trybach nadzwyczajnych, 

21) Przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego. Rodzaje  skarg  do sądu 

administracyjnego. 



22) Podmioty postępowania  sądowoadministracyjnego (sąd administracyjny , strony 

postępowania sądowoadministracyjnego , podmioty na prawach strony , uczestnicy 

postępowania ).   

23. Postępowanie przed  wojewódzkim sądem  administracyjnym  w szczególności :  

wszczęcie ogólnego postępowania  sądowoadministracyjnego , legitymacja do wniesienia 

skargi, przesłanki dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego,  moc skargi do sądu 

administracyjnego  zawieszenie i umorzenie  postępowanie sądowoadministracyjnego  , 

orzeczenia  wojewódzkiego sądu administracyjnego . 

24 Środki odwoławcze  od orzeczeń  wojewódzkich sądów  administracyjnych w  

szczególności: skarga kasacyjna ,  zażalenia.  

25. Obalenie  prawomocnych orzeczeń   ( wznowienie postępowania  

sądowoadministracyjnego , unieważnienie  prawomocnego  orzeczenia  sądu 

administracyjnego). 

 

Ponadto przypominam, że oprócz podręcznika - B. Adamiak, J. Borkowski, 

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, wydanie 13 Warszawa 

2015 - obowiązuje  Państwa znajomość Komentarza w zakresie uwag do  art. 6  - 

16 K.p.a. - B. Adamiak, J.  Borkowski,  Kodeks postępowania 

administracyjnego. Komentarz wydanie 13,  Warszawa 2014. 

 

 

Z poważaniem  

Jan Zaliwski 


