
Postępowanie administracyjne 

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE CZ I 

Sprawa administracyjna jako przedmiot postępowania administracyjnego 

 Sprawa administracyjna – jest to zespół okoliczności prawnych i faktycznych, w 

których organ administracji publicznej stosuje normę prawa administracyjnego w celu 

ustanowienia po stronie określonego podmiotu ( podmiotów) sytuacji prawnej w 

postaci udzielania żądanego uprawnienia albo w postaci obciążenia z urzędu 

określonym obowiązkiem. 

 Przedmiotem procesu administracyjnego jest konkretna sprawa indywidualnego 

podmiotu, w której na podstawie przepisów prawnych, organy administracji 

publicznej są władne podjąć decyzję administracyjną, albo orzekając w niej o 

uprawnieniach lub o obowiązkach indywidualnego podmiotu, albo stwierdzając o 

niedopuszczalności orzekania. W ujęciu kodeksowym przedmiotem postępowania 

administracyjnego jest sprawa indywidualna rozstrzygana przez organ administracji 

publicznej w drodze decyzji administracyjnej; 

 Postępowanie administracyjne jest łańcuchem czynności formalnych, podejmowanych 

przez władzę administracyjną i osoby zainteresowane przy wykonywaniu przepisów 

prawa administracyjnego. Na ten ciąg czynności formalnych składają się działania 

prawne i faktyczne.  

Sprawa administracyjna  

Decyzje administracyjne na gruncie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy – art. 9 ust. 1 pkt. 14  dotyczą: 

a)  uznania lub odmowy uznania danej osoby za bezrobotną oraz utraty statusu bezrobotnego, 

b)  przyznania, odmowy przyznania, wstrzymania lub wznowienia wypłaty oraz utraty lub 

pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy 

świadczeń niewynikających z zawartych umów, 

c)  obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie 

pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia i przygotowania zawodowego dorosłych 

finansowanych z Funduszu Pracy, 

d)  odroczenia terminu spłaty, rozłożenia na raty lub umorzenia części albo całości 

nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, należności z tytułu zwrotu 

refundacji lub przyznanych jednorazowo środków, o których mowa w art. 46, oraz innych 

świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy, o których mowa w art. 76 ust. 7a; 

Orzeczenie sądu:  ”Ustawa z 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w 

art. 9 ust. 1 pkt 14, zawiera w swej treści katalog wydawanych decyzji, który jest katalogiem 

zamkniętym. Oznacza to, że tylko w sprawach wymienionych w tym przepisie wydawane są 

rozstrzygnięcia w formie decyzji administracyjnej”  (Wyrok WSA w Rzeszowie  z dnia 

06.03.2012 II SA/Rz 1275/11)  

 

 



Strony w postępowaniu administracyjnym  

Strona - to każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto 

żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek  (art. 28 kpa).  

Stronami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a gdy chodzi o państwowe i 

samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne - również jednostki 

nieposiadające osobowości prawnej.(art. 29 kpa) 

Interes prawny –pojęcie interesu prawnego, użyte w art. 28 k.p.a, rozumiane w 

bezpośrednim znaczeniu tego pojęcia oznacza interes oparty na prawie lub chroniony przez 

prawo.  

 Mieć interes prawny w postępowaniu administracyjnym znaczy to samo, co ustalić 

przepis  prawa materialnego powszechnie obowiązującego, na podstawie którego można 

skutecznie żądać czynności organu z zamiarem zaspokojenia jakiejś własnej potrzeby albo 

żądać zaniechania lub ograniczenia czynności organu, sprzecznych z potrzebami danego 

podmiotu  (wyrok NSA z dnia 27.9.1999 r., IV SA 1285/98, niepubl.). 

Interes faktyczny-   Osoba ma interes faktyczny wtedy, gdy jest bezpośrednio 

zainteresowana rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, jednak nie może oprzeć tego 

zainteresowania na przepisach prawa powszechnie obowiązującego mającego stanowić 

podstawę skierowanego żądania stosownych czynności organu administracji. Taka osoba nie 

jest stroną postępowania administracyjnego (postanowienie NSA - Ośrodek Zamiejscowy w 

Łodzi z dnia 19 stycznia 1996 r. SA/Ł 1843/95). 

Badanie przymiotu strony przez organ I instancji: 

 Artykuł 61a kpa przesądza o tym, że organ administracji publicznej, gdy stwierdzi, że 

żądanie wszczęcia postępowania  zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną, wydaje 

postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, na które służy zażalenie.  

Badanie przymiotu strony przez organ II instancji: 

„Konsekwencją uznania przez organ odwoławczy, że podmiot wnoszący odwołanie nie jest 

stroną, powinno być umorzenie postępowania odwoławczego na podstawie art. 138 § 1 pkt 3 

k.p.a., a nie stwierdzenie niedopuszczalności odwołania"  (wyrok NSA  z dnia 2 grudnia 

2008r(II GSK489/08), 

"Uczestniczenie jakiejś osoby (fizycznej lub prawnej) w postępowaniu administracyjnym 

samo przez się nie czyni z niej strony. Musi ona wykazać, że ma materialnoprawny interes 

uczestniczenia w tej sprawie"; (wyrok NSA z dnia 10 maja 2001rI SA 2595/99)  

Orzeczenia sądów: 

„   Na gruncie art. 28 k.p.a. przyjmuje się, że gdy decyzja rozstrzyga o prawach i 

obowiązkach konkretnego podmiotu - postępowanie dotyczy jego interesu prawnego lub 

obowiązku bezpośrednio. Gdy zaś decyzja rozstrzygająca o prawach i obowiązkach jednego 

podmiotu odnosi skutek wobec praw i obowiązków innego podmiotu - postępowanie dotyczy 

interesu prawnego lub obowiązku tego innego pomiotu w sposób pośredni, przy czym przepis 

art. 28 k.p.a. nie stawia wymogu, aby postępowanie administracyjne dotyczyło interesu 

prawnego podmiotu w sposób bezpośredni.” ( NSA II GSK 5/12) 

 „Cechami interesu prawnego, o którym mowa w art. 28 k.p.a. jest to, że jest on 

indywidualny, konkretny, aktualny, sprawdzalny obiektywnie, jego istnienie znajduje 



potwierdzenie w okolicznościach faktycznych, będących przesłankami zastosowania przepisu 

prawa materialnego. Postępowanie administracyjne dotyczy interesu prawnego konkretnej 

osoby wówczas, gdy w tym postępowaniu wydaje się decyzję, która rozstrzyga o prawach i 

obowiązkach tej osoby lub rozstrzygnięcie o prawach i obowiązkach innego podmiotu 

wpływa na prawa i obowiązki tej osoby”. (VI SA/Wa 1868/12 )   

 „Stwierdzenie istnienia interesu prawnego w rozumieniu art. 28 k.p.a. wymaga 

ustalenia związku o charakterze materialnoprawnym między obowiązującą normą prawa, a 

sytuacją prawną konkretnego podmiotu prawa, polegającego na tym, że akt stosowania tej 

normy (decyzja administracyjna) może mieć wpływ na sytuację prawną tego podmiotu w 

zakresie prawa materialnego. Interes taki powinien być bezpośredni, konkretny i realny. 

Powinien on także znajdować potwierdzenie w okolicznościach faktycznych sprawy, które 

uzasadniają zastosowanie normy prawa materialnego”. (II SA/Gd 73/12)  

Podmioty na prawach strony  

1. Organizacje społeczne 

Organizacja społeczna nabywa prawa procesowe po spełnieniu 2 przesłanek: 

 Jest to uzasadnione celami statutowymi organizacji, sprawa będąca 

przedmiotem postępowania mieści się w celach określonych w statucie 

organizacji;  

 Zachodzi potrzeba ochrony interesu społecznego, okoliczność ta zaistnieje 

wtedy, gdy skutki decyzji wpływać będą na sytuację prawną strony i innych 

podmiotów, na otoczenie.  

Do praw procesowych organizacji należą:  

Żądanie wszczęcia postępowania w sprawie indywidualnej; 

      Gdy przepisy prawa materialnego dopuszczają wszczęcie postępowania z urzędu. Organ 

uznając żądanie za słuszne wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania z urzędu. Na 

takie postanowienie nie przysługuje zażalenie. Zażalenie przysługuje (a następnie skarga do 

SA) na postanowienie odmowne. 

 Dopuszczenia jej do toczącego się już postępowania. 

       Dopuszczenie następuje w drodze postanowienia. Organ administracji publicznej może 

podjąć postanowienie o nie dopuszczeniu organizacji społecznej do udziału w postępowaniu. 

Musi je uzasadnić wykazując w jakim zakresie udział ten nie ma uzasadnienia w interesie 

społecznym i celach statutowych.  

2. Prokurator  

Kodeks postępowania administracyjnego przyznaje prokuratorowi następujące prawa 

procesowe:  

     Jeżeli w danej sprawie administracyjnej nie toczyło i nie toczy się postępowanie, 

prokurator ma prawo zwrócić się do właściwego organu administracyjnego z żądaniem 

wszczęcia postępowania. Przesłanką wszczęcia jest usunięcie stanu niezgodnego z prawem. 



  Jeżeli postępowanie w danej sprawie się już toczy, prokurator ma prawo udziału w 

każdym stadium postępowania, w celu zapewnienia by postępowanie i rozstrzygnięcie 

sprawy było zgodne z prawem. 

 Jeżeli postępowanie zostało zakończone, to prokuratorowi przysługują 2 środki 

zaskarżenia:  

 sprzeciw w drodze administracyjnej, który może spowodować wszczęcie 

postępowania w jednym z trybów nadzwyczajnych (tj. wznowienie postępowania, 

stwierdzenie nieważności decyzji, uchylenie lub zmianę decyzji) 

 skarga do NSA. 

3. Rzecznik Praw Obywatelskich  

Rzecznik Praw Obywatelskich posiada następujące prawa procesowe: 

 Żądanie wszczęcia postępowania administracyjnego. Z tym żądaniem RPO występuje 

wtedy, gdy zachodzi konieczność ochrony praw i wolności człowieka i obywatela. 

 Uczestniczenia w postępowaniu administracyjnym na prawach przysługujących 

prokuratorowi.  

 Wnoszenie skarg do sądu administracyjnego 

Terminy w postępowaniu administracyjnym  

Terminy w postępowaniu administracyjnym- Rozdział X kpa, art. 57-60 

Obliczanie terminów: 

Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie (np. doręczenie 

decyzji), przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło, 

to upływ ostatniego dnia z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu.  

Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu 

uważa się najbliższy następny dzień powszedni. Wg kpa, dniem ustawowo wolnym od pracy 

jest także sobota. 

 Skuteczne dla zachowania terminu jest złożenie pisma w urzędzie pocztowym lub 

urzędzie konsularnym. Decyduje data stempla pocztowego 

Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, 

który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu. 

Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, 

który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu 

nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca  

W  postępowaniu administracyjnym wyróżnia się następujące rodzaje terminów: 

 ustawowe i wyznaczone  

  zawite i zwykłe (instrukcyjne) 

  minimalne i maksymalne  



Terminy ustawowe oznacza sam ustawodawca. Nie mogą być skracane ani wydłużane. 

Uchybienie terminu przez stronę skutkuje bezskutecznością czynności. W przypadku 

niezachowania terminu ustawowego przez stronę, może ona jednak złożyć wniosek o 

przywrócenie terminu. W przypadku organów administracji, uchybienie terminowi 

ustawowemu nie powoduje bezskuteczności czynności procesowej, a jedynie jej wadliwość.  

Terminy wyznaczone - określone przez organ prowadzący postępowanie administracyjne 

(np. termin do złożenia wyjaśnień). Terminy te mogą być skracane lub wydłużane przez organ 

na wniosek strony.  

 Terminy zwykłe (instrukcyjne) mają na celu przyspieszenie i usprawnienie 

postępowania administracyjnego. Ich uchybienie nie powoduje żadnych negatywnych 

skutków, poza wydłużeniem postępowania.  

 Terminy zawite – ich uchybienie powoduje nieważność i bezskuteczność czynności 

dokonanej po ich upływie (np. termin 7 dni na złożenie zażalenia, 14 dni na 

wniesienie odwołania). Terminy zawite są z reguły terminami przywracalnymi. 

Termin maksymalny (ad quem)- maksymalne termin załatwienia sprawy. Jest zależny od 

charakteru sprawy. Może być terminem ustawowym lub wyznaczonym przez organ 

administracyjny. 

Termin minimalny -termin, po upływie, którego dokonuje się czynności - np. rozprawa 

może się odbyć po upływie 7 dni od doręczenia wezwań).  

Przywrócenie terminu  

 To instytucja procesowa, która ma na celu ochronę jednostki przed negatywnymi 

skutkami uchybienia terminu do podjęcia czynności przez stronę (uczestnika) postępowania. 

Przesłanki  przywrócenia terminu:  

 Uprawdopodobnienie braku swojej winy - brak winy zachodzi w sytuacji, gdy 

przeszkody nie można było, według obiektywnych kryteriów, usunąć; tzn., jeżeli 

zaszły przeszkody niemożliwe do przezwyciężenia; 

 Złożenie wniosku o przywrócenie terminu  

 Dochowanie terminu (7 dni) do wniesienia prośby o przywrócenie terminu,  

 Dopełnienie wraz z wnioskiem czynności, dla której termin był ustanowiony  

 O przywróceniu terminu postanawia właściwy w sprawie organ administracji publicznej. Od 

postanowienia o odmowie przywrócenia terminu służy zażalenie.  

Terminy załatwiania spraw  

Terminy załatwiania spraw przez organy-  Rozdział VII, art. 35- 38 kpa     

Niezwłocznie powinny być załatwiane te sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, 

mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem 

wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane z urzędu 

organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie 

danych, którymi rozporządza ten organ.  



1 miesiąc - w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego i w 

postępowaniu odwoławczym.  

2 miesiące - w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej (zawiły stan faktyczny lub 

prawny, wymaga współdziałania z innymi organami) oraz w sprawach podatkowych. 

W przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ prowadzący postępowanie 

zobowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin 

załatwienia sprawy.   

Zażalenie na bezczynność - na niezałatwienie sprawy w terminie stronie służy zażalenie do 

organu administracji  publicznej wyższego rzędu 

Organ wyższego stopnia rozpatruje zażalenie i w przypadku jego zasadności ma obowiązek: 

 wyznaczyć termin dodatkowy załatwienia sprawy 

 wyjaśnić przyczyny opieszałości 

 ustalić osoby winne przewlekłości w działaniu 

 stwierdzić potrzebę wprowadzenia środków zaradczych na przyszłość 

 może pociągnąć pracownika do odpowiedzialności dyscyplinarnej 

Organ stwierdza jednocześnie, czy niezałatwienie sprawy w terminie miało miejsce z rażącym 

naruszeniem prawa. 

Pracownik organu administracji publicznej, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił 

sprawy w terminie lub nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 36 albo nie załatwił 

sprawy w dodatkowym terminie, podlega odpowiedzialności porządkowej lub 

dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa. 

Inną odpowiedzialnością przewidzianą w przepisach prawa  jest odpowiedzialność 

majątkowa funkcjonariusza publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 stycznia 

2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie 

prawa. Zgodnie z art. 5 tej ustawy funkcjonariusz publiczny ponosi odpowiedzialność 

majątkową w razie łącznego zaistnienia następujących przesłanek:  

1) na mocy prawomocnego orzeczenia sądu lub na mocy ugody zostało wypłacone przez 

podmiot odpowiedzialny odszkodowanie za szkodę wyrządzoną podczas wykonywania 

władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa;  

2) rażące naruszenie prawa, o którym mowa w pkt 1, zostało spowodowane zawinionym 

działaniem lub zaniechaniem funkcjonariusza publicznego;  

3) rażące naruszenie prawa, o którym mowa w pkt 1, zostało stwierdzone zgodnie z art.  tej 

ustawy  

Doręczenia  

Doręczenie właściwe (zwykłe) - stosuje się do osób fizycznych, jednostek organizacyjnych i 

organizacji społecznych.  Z  doręczeniem właściwym mamy do czynienia wówczas, gdy 

pismo dostarcza się adresatowi do jego rąk (np. przez pocztę; przez pracowników organu 

administracyjnego; inne osoby lub organy, które są upoważnione). Jeżeli w sprawie występuje 



kilka stron, to pismo doręcza się każdej z nich lub jednej upoważnionej przez pozostałe 

strony. W przypadku organizacji społecznych lub jednostek organizacyjnych pismo doręcza 

się osobie upoważnionej do prowadzenia korespondencji w siedzibie organizacji lub 

jednostki.  

Miejsce doręczenia- doręczenie osobom fizycznym pisma następuje w miejscu ich 

zamieszkania lub w miejscu pracy. Wyjątkowo można doręczyć pismo w lokalu organu 

administracyjnego albo w każdym miejscu zastania adresata. Doręczenie powinno być 

potwierdzone podpisem adresata, którym kwituje fakt doręczenia i jego datę.  

Doręczenie mimo odmowy przyjęcia pisma-  jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma , 

pismo zwraca się nadawcy z adnotacją o odmowie jego przyjęcia i datą odmowy. Pismo wraz 

z adnotacją włącza się do akt sprawy. Pismo uważa się za doręczone w dniu odmowy jego 

przyjęcia . (art. 47 kpa)  

Pełnomocnik w postępowaniu  administracyjnym  

Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej 

osobistego działania.(art. 32 kpa). Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna 

posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na 

piśmie lub zgłoszone do protokołu, a pełnomocnik powinien dołączyć do akt oryginał lub 

urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.  

W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, 

jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma 

wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony. 

    W przypadku ustanowienia pełnomocnika, jest on podmiotem, któremu doręcza się pisma. 

Musi on być zawsze powiadamiany o czynnościach procesowych. 

Pełnomocnik do doręczeń: 

Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła 

pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w 

kraju pełnomocnika do doręczeń.   W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń 

przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. 

Stronę należy o tym pouczyć przy pierwszym doręczeniu. Strona powinna być również 

pouczona o możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i 

wyjaśnień na piśmie oraz o tym, kto może być ustanowiony pełnomocnikiem.(fikcja 

doręczenia) 

Doręczenie zastępcze ( art. 43 kpa)– polega na oddaniu pisma osobie, która przyjmie na 

siebie zobowiązanie doręczenia pisma adresatowi. 

Do tych osób należą: pełnoletni domownik, sąsiad, dozorca domu.  

O doręczeniu zastępczym należy powiadomić adresata zawiadomieniem pozostawionym w 

skrzynce pocztowej lub na drzwiach mieszkania.  

Doręczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej- art. 46 kpa 

W celu doręczenia dokumentu w formie dokumentu elektronicznego organ administracji 

publicznej, z zastrzeżeniem § 6, przesyła na adres elektroniczny adresata informację 

zawierającą: 



1)   wskazanie, że adresat może odebrać dokument w formie dokumentu elektronicznego; 

2)   wskazanie adresu elektronicznego, z którego adresat może pobrać dokument i pod którym 

powinien dokonać potwierdzenia doręczenia dokumentu; 

3)   pouczenie dotyczące sposobu odbioru dokumentu, a w szczególności sposobu 

identyfikacji pod wskazanym adresem elektronicznym w systemie teleinformatycznym 

organu administracji publicznej oraz informacji o wymogu podpisania urzędowego 

poświadczenia odbioru w sposób wskazany w art.20 a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

W przypadku doręczenia pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej doręczenie 

jest skuteczne, jeżeli w terminie 7 dni od dnia wysłania pisma organ administracji publicznej 

otrzyma potwierdzenie doręczenia pisma. W razie nieotrzymania takiego potwierdzenia organ 

doręcza pismo w sposób określony dla pisma w formie innej niż forma dokumentu 

elektronicznego.  

Fikcja doręczenia  (art. 44 kpa) 

W razie niemożności doręczenia pisma w sposób wskazany w art. 42 (doręczenie zwykłe)  i 

43 kpa( doręczenie zastępcze): 

1)   operator pocztowy przechowuje pismo przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej - 

w przypadku doręczania pisma przez operatora pocztowego; 

2)   pismo składa się na okres czternastu dni w urzędzie właściwej gminy (miasta) - w 

przypadku doręczania pisma przez pracownika urzędu gminy (miasta) lub upoważnioną osobę 

lub organ. 

Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1, 

a pismo pozostawia się w aktach sprawy. 

Doręczenie przez obwieszczenie- art. 49  kpa 

 Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów 

administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej 

miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych 

przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu 

dni od dnia publicznego ogłoszenia.  

Doręczenie osobie nieznanej z miejsca pobytu – art. 34 kpa  

Organ administracji publicznej występuje do sądu z wnioskiem o wyznaczenie 

przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności prawnych, o ile 

przedstawiciel nie został już wyznaczony. Zaś w przypadku konieczności podjęcia czynności 

niecierpiącej zwłoki organ administracji publicznej wyznacza dla osoby nieobecnej 

przedstawiciela uprawnionego do działania w postępowaniu do czasu wyznaczenia dla niej 

przedstawiciela przez sąd. 

Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu: 

„Nieobecnym" w rozumieniu art.34 kpa jest osoba znana organowi, posiadająca miejsce 

zamieszkania w kraju (w braku miejsca zamieszkania miejsce pobytu, albo miała miejsce 

zamieszkania lub pobytu traktowane jako ostatnie w rozumieniu art. 21 § 1 pkt 3 k.p.a.) znane 



organowi, nieprzebywająca jednak w tym miejscu, wobec której organ zamierza wszcząć z 

urzędu postępowanie administracyjne. 

Wyznaczenie przedstawiciela dla nieobecnej strony postępowania administracyjnego na 

wniosek organu administracyjnego zgłoszony na podstawie art. 34 k.p.a. następuje na 

podstawie art. 184 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.  

 Przepis art. 184 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że dla ochrony praw 

osoby, która z powodu nieobecności nie może prowadzić swoich spraw, a nie ma 

pełnomocnika, ustanawia się kuratora. Obowiązkiem kuratora ustanowionego przez sąd jest 

przede wszystkim ustalenie miejsca pobytu osoby nieobecnej i zawiadomienie jej o stanie jej 

spraw (art. 184 § 2 k.r.o.). Kuratora dla osoby nieobecnej ustanawia sąd opiekuńczy miejsca 

ostatniego zamieszkania lub pobytu osoby nieobecnej (art. 601 k.p.c.). 

Osoba nieobecna, a czynności niecierpiące zwłoki:  

W wypadku konieczności podjęcia czynności niecierpiącej zwłoki organ administracji 

wyznacza dla osoby nieobecnej przedstawiciela uprawnionego do działania w postępowaniu 

do czasu wyznaczenia dla niej przedstawiciela przez sąd (art. 34 § 2 k.p.a.). Przepis ten 

przewiduje szczególną instytucję prawa administracyjnego, dopuszczając wyznaczenie 

przedstawiciela tymczasowego (ustawowego) dla strony w trybie administracyjnoprawnym.   

Doręczenia – wybrane orzeczenia  

„W sytuacji, kiedy nastąpił prawny skutek procesowy doręczenia, późniejsze ponowne 

doręczenie pisma stronie nie może być uznane jako ponowne doręczenie. Doręczenie pisma w 

toku postępowania administracyjnego może nastąpić tylko raz. Skutki procesowe k.p.a łączy z 

doręczeniem w formie prawem przewidzianej, a nie z zapoznaniem się z treścią pisma przez 

stronę jak i z faktycznym otrzymaniem tego pisma przez stronę” „Wyrok NSA II FSK 

2028/12 ” 

„ Art. 44 k.p.a. ustanawiający natomiast fikcję prawną skutecznego doręczenia pisma w razie 

niemożności dokonania doręczenia w sposób zgodny z art. 42 i 43 k.p.a. (osobiście 

adresatowi lub innej osobie, która podjęła się oddania mu pisma) nie może być zastosowany 

w stosunku do osoby nieznanej z miejsca pobytu. Jeśli organ, wszczynając postępowanie wie 

o tym, że strona postępowania opuściła miejsce dotychczasowego pobytu, nie może 

prowadzić postępowania fakt ten pomijając. W tej sytuacji zastosować należy bowiem 

przepisu art. 34 § 1 lub 2 k.p.a., które przewidują wyznaczenie przez sąd, lub tymczasowo 

przez organ administracji przedstawiciela dla osoby nieobecnej. (III SA/Gd 749/12) 

„Przewidziane w art. 43 i 44 k.p.a. zastępcze formy doręczenia pism rodzą domniemanie 

prawne, że pismo zostało doręczone adresatom. Domniemanie to może zostać obalone, gdy 

adresat udowodni, że, mimo zastosowania zastępczej formy doręczenia, pismo nie zostało mu 

doręczone z przyczyn od niego niezależnych. Obalenie domniemania o doręczeniu pisma 

rodzi prawo do przywrócenia stronie terminu do dokonania określonej czynności prawnej. (II 

SA/Wa 1892/11) 

Rektyfikacja decyzji  

Rektyfikacja- jest to usunięcie wad nieistotnych i obejmuje sprostowanie oczywistej omyłki, 

uzupełnienie decyzji, wykładania treści rozstrzygnięcia. 

 Uzupełnienie decyzji (art. 111 kpa) – przedmiotem uzupełnienia decyzji może być: 



a) rozstrzygnięcie 

b) pouczenie co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu 

powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w 

decyzji pouczenia w tych kwestiach. 

 Uzupełnienie rozstrzygnięcia - w razie, gdy organ administracji publicznej nie dokonał 

pełnej autorytatywnej konkretyzacji normy prawa materialnego, ale wyłącznie w części 

rozpoznał i rozstrzygnął sprawę decyzją ostateczną tj. w sytuacji, gdy sprawa objęta żądaniem 

wszczęcia postępowania w sprawie nie została w całości rozpoznana i rozstrzygnięta. 

Tryb uzupełniania decyzji:  

  na wniosek- strona może w terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia 

decyzji zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa odwołania, 

wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do 

sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w 

tych kwestiach. 

 z urzędu- organ administracji publicznej, który wydał decyzję, może ją uzupełnić lub 

sprostować z urzędu, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia 

decyzji. 

 Uzupełnienie lub odmowa uzupełnienia decyzji następuje w formie postanowienia. 

(art. 113  1b kpa) 

       Konstrukcja instytucji uzupełnienia decyzji powoduje, iż orzeczenie o 

uzupełnieniu lub jego odmowa nie ma samodzielnego bytu prawnego, a pozostaje 

częścią aktu administracyjnego, którego uzupełnienia domagała się strona. W 

szczególności dzieli losy tego aktu w postępowaniu odwoławczym. Oznacza to, że na 

postanowienie o odmowie uzupełnienia decyzji nie służy zażalenie, nie jest to 

postanowienie kończące postępowanie, ani też rozstrzygające sprawę co do istoty. 

Postanowienie to nie stanowi samoistnego aktu administracyjnego, nie rozstrzyga 

bowiem odrębnej sprawy. 

  W przypadku wydania postanowienia o uzupełnieniu decyzji  termin dla strony 

do wniesienia odwołania, powództwa lub skargi biegnie od dnia jego doręczenia lub 

ogłoszenia  

 

Sprostowanie oczywistych omyłek - Sprostowaniu w trybie art. 113 § 1 k.p.a. podlegają 

wyłącznie błędy i omyłki nieistotne. W tym trybie można naprawić jedynie oczywiste 

przeoczenie, zastosowanie niewłaściwego słowa lub omyłkę pisarską o charakterze 

ewidentnym, nie wpływającą na treść i zmianę sprostowanej decyzji. 

 

Istotną cechą błędu pozwalającą na zastosowanie trybu sprostowania na podstawie art. 

113 § 1 k.p.a. jest jego oczywistość. Może ona wynikać bądź z natury samego błędu, bądź też 

z porównania rozstrzygnięcia z uzasadnieniem, treścią wniosku, czy też innymi 

okolicznościami. Omyłka pisarska to między innymi widoczne, wbrew zamierzeniu organu, 

niewłaściwe użycie wyrazów, zwrotów. 

 



Merytoryczny błąd rozstrzygnięcia nie może być prostowany jako oczywista omyłka, 

a zmiana merytorycznej treści decyzji poprzez sprostowanie oczywistej omyłki stanowi 

rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt. 2 k.p.a. 

 

Sprostowanie oczywistych omyłek następuje z urzędu lub na żądanie stron w każdym 

czasie w formie postanowienia , na które służy zażalenie. 

 

Udostępnianie akt sprawy  

 Opiera się na zasadzie jawności wobec stron. Mając dostęp do akt sprawy strona może 

skutecznie bronić swoich interesów.  

 Organ administracji publicznej w każdym stadium postępowania jest obowiązany 

umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i 

odpisów, wyłączając wykazy wiadomości stanowiące tajemnicę państwową lub 

służbową. W przypadku pism w formie dokumentu elektronicznego wnoszonych do 

organu administracji publicznej lub przez niego doręczanych organ może zapewnić 

stronie dostęp do nich w swoim systemie teleinformatycznym, po identyfikacji strony 

w sposób określony w przepisach ustawy  z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

 Jeżeli jest to uzasadnione ważnym interesem strona może żądać uwierzytelnienia 

sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej uwierzytelnionych 

odpisów.  

Odmowa udostępnienia akt sprawy  

 Organ administracji odmawia udostępnienia dokumentów w sytuacji, gdy: 

wnioskodawca nie jest stroną toczącego się postępowania, akta, których dotyczy 

wniosek o udostępnienie  zawierają informacje niejawne o klauzuli tajności "tajne" lub 

"ściśle tajne", a także do innych akt, które organ administracji publicznej wyłączy ze 

względu na ważny interes państwowy. 

 Odmowa udostępnienia dokumentów następuje w formie postanowienia, którego treść 

powinna spełniać wymogi art. 124 kpa, w szczególności organ administracji ma 

obowiązek uzasadnić odmowę udostępnienia akt sprawy.  

  Na postanowienie w sprawie odmowy udostępnienia akt służy zażalenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE CZ II 

Postępowanie administracyjne- zasady ogólne  

Postępowanie administracyjne -to regulowany przez prawo procesowe ciąg czynności 

procesowych podejmowanych przez organy administracji publicznej i inne podmioty 

postępowania w celu rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej w formie decyzji 

administracyjnej, jak i ciąg czynności podjętych w celu weryfikacji decyzji 

administracyjnych. 

 Zasada praworządności – art. 6 i 7 kpa, organy administracji państwowej działają na 

podstawie przepisów prawa. Konsekwencją tej zasady jest postulat, że decyzje 

administracyjne mogą być oparte wyłącznie na ustawie oraz że do organu 

prowadzącego postępowanie należy przestrzeganie, aby prawo nie było naruszone. 

 Zasada prawdy obiektywnej - organy administracji podejmują wszelkie kroki 

niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, tj. m.in. oceniają legalność 

dowodów, przeprowadzają dowody z urzędu, pouczają. Organ nie jest, więc związany 

wnioskami stron i samodzielnie dąży do ustalenia prawdy obiektywnej.  

  Zasada uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu obywateli- organ 

administracyjny załatwiając sprawę powinien mieć na względzie interes społeczny i 

słuszny interes strony. 

 Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu - ustawodawca nałożył na organ 

prowadzący postępowanie dwa podstawowe obowiązki. Organ ten ma obowiązek 

zapewnić stronie czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem 

decyzji umożliwić stronie wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów 

oraz zgłoszonych żądań. Wyjątek od tej zasady dotyczy sytuacji, gdy załatwienie 

sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia 

ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną. 

 Zasadę pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa, a także świadomości 

i kultury prawnej obywateli - organy administracji publicznej obowiązane są 

prowadzić postępowanie w taki sposób, aby pogłębiać zaufanie obywateli do organów 

Państwa oraz świadomość i kulturę prawną obywateli. 

 Zasada dwuinstancyjności - postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne. 

Zasada ta wynika także z innych przepisów kpa w szczególności dotyczących 

odwołania od decyzji administracyjnej. Organ odwoławczy nie weryfikuje decyzji 

wydanej w pierwszej instancji a ponownie rozpoznaje sprawę. Najważniejszą 

konsekwencją zasady dwuinstancyjności jest to, że od każdej decyzji nie ostatecznej 

przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia nad organem, który wydał 

zaskarżoną decyzję. 

 Zasada trwałości decyzji administracyjnych - decyzje, od których nie służy 

odwołanie są ostateczne. Natomiast uchylenie, zmiana lub stwierdzenie nieważności 

takich decyzji oraz wznowienie postępowania może nastąpić jedynie w przypadkach 

wskazanych w ustawie.  

 



 Zasada sądowej kontroli legalności decyzji administracyjnych- wywodzona z 

zasady demokratycznego państwa prawnego; decyzje mogą być na zasadach i w trybie 

przewidzianym w kpa zaskarżane do sądu administracyjnego tylko z powodu  ich 

niezgodności z prawem. Zasada ta zapewnia postępowanie przed niezależnym i 

niezawisłym sądem. Kontrola sądowa obejmuje weryfikację właściwości organu, 

kompetencji i odpowiedniego zastosowania przepisów. 

  Zasada wpływu wychowawczego na obywateli – Należy działać tak, aby pogłębiać 

świadomość i kulturę prawną obywateli. Należy wskazywać obowiązujące przepisy i 

stosować je w działaniu organów administracji publicznej.  

 Zasada przekonywania -organy administracyjne powinny wyjaśniać stronom 

zasadność przesłanek, którymi się kierują przy załatwianiu sprawy, aby w ten sposób 

w miarę możliwości doprowadzić do wykonania przez strony decyzji bez potrzeby 

stosowania środków przymusu. Zasada ta przejawia się także w motywowaniu 

uzasadnienia decyzji administracyjnej. 

 Zasada udzielania informacji faktycznej i prawnej stronom i uczestnikom- 

Organy mają obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron o 

okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich 

praw i obowiązków, które są przedmiotem postępowania. Oprócz tego, na organach 

spoczywa obowiązek dbania o to, aby strony i inni uczestnicy postępowania nie 

poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa. W tym celu organy mogą udzielać 

niezbędnych wskazówek i wyjaśnień. 

  Zasada ugodowego załatwiania spraw o spornych interesach stron. W takiej 

sytuacji sprawy mogą być załatwiane w drodze ugody administracyjnej zawartej przed 

organem, przed którym sprawa się toczy. Zawarcie ugody administracyjnej 

uzależnione jest od spełnienia dwóch przesłanek: w postępowaniu musi brać udział 

kilka stron, (co najmniej dwie), postępowanie musi mieć charakter sporny. 

 Zasada szybkości i prostoty postępowania - jest jedną z najważniejszych zasad tego 

postępowania i wiąże się z obowiązkiem szybkiego i wnikliwego działania, nakazując 

im przy tym posługiwanie się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej 

załatwienia. Natomiast sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji 

lub wyjaśnień, powinny być załatwiane niezwłocznie. 

 Zasada pisemności - sprawy należy załatwiać w formie pisemnej. Pisemność 

postępowania administracyjnego odnosi się do wszystkich czynności dokonywanych 

w jego toku, a nie tylko do czynności kończących postępowanie. 

 Sprawy mogą być jednak załatwiane w formie ustnej: 

- interes strony za tym przemawia, 

- przepis prawny się temu nie sprzeciwia. 

- fakt ustnego załatwienia sprawy powinien być uwidoczniony w aktach sprawy w formie 

protokołu lub w formie podpisanej przez stronę adnotacji. 

Organ prowadzący postępowanie  

Właściwość organu- instytucja prawa procesowego, fakt posiadania kompetencji organu 

do rozstrzygnięcia konkretnej sprawy. 



 Właściwość rzeczowa- rodzaj spraw, jakie rozstrzyga dany organ administracyjny. 

Właściwość rzeczowa nie jest uregulowana w kpa, a w przepisach prawa 

materialnego. Przykład- art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stanowi, że "w postępowaniu 

administracyjnym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań wynikających z 

ustawy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej:  

1) organem właściwym jest starosta,  

2) organem wyższego stopnia jest wojewoda". Wskazany przepis ma charakter 

klauzuli generalnej i to w odniesieniu do organu I instancji i do organu 

odwoławczego 

 Właściwość miejscowa- to terytorialny zasięg działania danego organu.  

 Właściwość instancyjna -jest to zdolność prawna organu administracji publicznej do 

przeprowadzenia weryfikacji decyzji w drodze postępowania administracyjnego, 

zdolność do orzekania w danej instancji  

 Właściwość delegacyjna-to zdolność prawna organu administracyjnego do 

rozpoznania i rozstrzygnięcia danej sprawy, powstała na skutek wyznaczenia tego 

organu do załatwienia  konkretnej sprawy 

Jeżeli organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w 

sprawie, niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego, zawiadamiając jednocześnie o 

tym wnoszącego podanie. Zawiadomienie o przekazaniu powinno zawierać uzasadnienie.(art. 

65 § 1 k.p.a) 

Na przekazanie pisma według właściwości nie  przysługuje zażalenie . 

Wszczęcie postępowania  

Zapis  ustawy decyduje czy postępowanie może być wszczęte tylko na wniosek czy tylko z 

urzędu, czy też zarówno na wniosek jak i z urzędu. 

 Wszczęcie postępowania  z urzędu -organ działa z własnej inicjatywy tj. przepisy 

prawa obligują organ do wszczęcia  postępowania niezależnie od woli stron. W tym 

celu organ wydaje postanowienie, które jest doręczane stronom.  

   Wszczęcie postępowania na wniosek strony- strona może żądać wszczęcia 

postępowania w sprawie indywidualnej. Dniem wszczęcia postępowania jest dzień, w 

którym doręczono żądanie organowi. Datą wszczęcia postępowania doręczonego 

środkami komunikacji elektronicznej jest dzień wprowadzenia żądania do systemu 

teleinformatycznego organu administracji publicznej. 

O wszczęciu postępowania na wniosek jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie strony 

postępowania.  

Wszczęcie podania na wniosek strony- wniesienie podania  

 Treścią podania może być żądanie, wyjaśnienie, odwołanie, zażalenie, tj. każdy 

wniosek procesowy lub inne oświadczenie strony, uczestnika postępowania. Podanie 

może być wniesione w celu wszczęcia postępowania lub też w trakcie jego trwania i 

po zakończeniu decyzją.   



 Podanie powinno zawierać, co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej 

adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach 

szczególnych.  Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być 

wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty 

elektronicznej, a także ustnie do protokołu (podobnie w sprawach podatkowych). 

Wnoszący podanie ma prawo żądać potwierdzenia jego wniesienia przez adnotację na 

kopii lub osobnym poświadczeniem. 

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno: 

 być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 

2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne oraz 

 zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w 

odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według 

określonego wzoru. 

Braki formalne  wniosku (podania) art. 64 kpa: 

Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na 

podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.  

 Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, 

należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że 

nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania. 

Prowadzenie postępowania- postępowanie dowodowe  

Organ ma obowiązek ustalenia stanu faktycznego sprawy.  

W tym celu zobowiązany jest wyczerpująco zebrać materiał dowodowy. Prowadząc 

postępowanie dowodowe  organ powinien określić  biorąc pod uwagę przesłanki 

zastosowania konkretnej normy prawnej w danym przypadku, jakie okoliczności mają 

znaczenie w sprawie, czy wymagają przeprowadzenia dowodu i jaki dowód winien być 

przeprowadzony. Wnioski dowodowe może składać  również strona, ale to organ decyduje o 

ich przeprowadzeniu. 

Dowód - jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia 

sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, 

zeznania świadków, oględziny, opinie biegłych .  

Stadium wyjaśniające- postępowanie dowodowe  

Ogólne zasady prowadzenie postępowania dowodowego 

 Zasada oficjalności postępowania dowodowego - organ administracji publicznej 

zgodnie z zasadą prawdy obiektywnej jest obowiązany do wyczerpującego zebrania 

i rozpatrzenia całego materiału dowodowego.  

  Zasada bezpośredniości postępowania dowodowego-pełne rozpoznanie i 

rozstrzygnięcie sprawy jest uwarunkowane przeprowadzeniem postępowania 

dowodowego przez organ orzekający w sprawie. Rozpoznawanie i rozstrzyganie 

sprawy na podstawie materiału dowodowego przeprowadzonego przez inny organ 



pozbawia pełnej możliwości wszechstronnej oceny materiału dowodowego. Od tej 

zasady dopuszczalny jest wyjątek w zakresie pomocy prawnej 

  Zasada otwartego systemu dowodów -jako dowód należy dopuścić wszystko, co 

może się przyczynić do wyjaśnienia sprawy, o ile nie jest to sprzeczne z prawem. W 

szczególności: dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych, oględziny a także 

dowody nienazwane. 

 Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu -strona ma prawo do żądania 

przeprowadzenia dowodów w sprawie oraz do wypowiedzi co do przeprowadzonych 

dowodów i zgromadzonych materiałów. Okoliczność faktyczna może uchodzić za 

udowodnioną, jeśli strona miała dodatkowo możliwość wypowiedzenia się co do 

przeprowadzonych dowodów. Organ zawiadamia stronę o zakończeniu postępowania 

dowodowego i wyznacza jej termin 7 dni dla realizacji swojego prawa.  Strony mogą 

również brać udział w czynnościach dowodowych. Organ jest zobowiązany 

zawiadomić strony o miejscu i terminie przeprowadzania dowodów. Każda ze stron 

ma prawo zadawać pytania świadkom, biegłym, pozostałym stronom oraz składać 

wyjaśnienia. Organ może odstąpić od zasady czynnego udziału stron tylko w 

szczególnych sytuacjach, (np. zagrożenie niebezpieczeństwem dla życia, zdrowia 

ludzkiego lub niepowetowana szkoda materialna). Przyczyny odstąpienia 

postępowaniu muszą być odnotowane w aktach sprawy w formie adnotacji.  

 Zasada swobodnej oceny dowodów - organ administracji publicznej ocenia na 

podstawie całokształtu materiału dowodowego, czy dana okoliczność została 

udowodniona”. 

  Swobodna ocena dowodów, aby nie była oceną dowolną musi być 

przeprowadzona zgodnie z zachowaniem 4 reguł: 

 Należy się opierać na materiale dowodowym zebranym przez organ. 

 Ocena powinna mieć za podstawę całego materiału dowodowego. 

 Organ powinien dokonać oceny znaczenia i wartości dowodów dla toczącej się sprawy 

 Rozumowanie, w wyniku, którego organ ustala istnienie okoliczności, powinno być 

zgodne z zasadami logiki. 

 Stadium podjęcia decyzji – sposoby zakończenia postępowania ( decyzja a 

postanowienie)  

Podstawową  różnica pomiędzy decyzją a postanowieniem to przedmiot rozstrzygnięcia.  

Postanowienia- mają głownie charakter procesowy i  zawierają rozstrzygnięcia, które 

umożliwiają rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy, ale czynią to przez kształtowanie 

procesowych praw i obowiązków stron oraz uczestników postępowania. Ich przedmiotem są z 

zasady poszczególne kwestie wynikające w toku postępowania, lecz  nie rozstrzygają o istocie 

sprawy, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. 

Decyzja -jest to objaw woli kompetentnego organu administrującego, zakomunikowany 

stronie, podjęty na podstawie przepisów prawa procesowego lub materialnego, w trybie 

formie i strukturze przewidzianej prawem procesowym, rozstrzygający sprawę merytorycznie 

lub niemerytorycznie. Decyzja kończy sprawę przez rozstrzygnięcie jej, co do istoty (ustalając 



wynik postępowania) lub w danej instancji przez umorzenie bezprzedmiotowego 

postępowania. 

Prowadzenie postępowania- rozstrzygnięcia  

Decyzje merytoryczne – rozstrzygają sprawy co do istoty w całości lub części, a więc w 

sposób wiążący i trwały ustanawiają, zmieniają lub znoszą stosunki administracyjne.  Są 

przejawem woli państwa reprezentowanego przez organ administracji publicznej wyrażonej w 

stosunku do strony postępowania administracyjnego. Podstawą prawną decyzji 

administracyjnej są przepisy o charakterze powszechnie obowiązującym.
.
 Wydawane są na 

podstawie przepisów prawa materialnego. 

Decyzje formalne- ich wydanie wynika z prawnej niemożliwości prowadzenia postępowania 

w ogóle, a w konsekwencji wydania decyzji merytorycznej. 

   decyzja o umorzeniu postępowania (art. 105 § 1 i § 2 k.p.a.),  

 decyzja o umorzeniu postępowania odwoławczego  

 decyzja  organu odwoławczego uchylająca decyzję poprzedzającą i umarzająca 

postępowanie (art. 138 § 1 pkt 2 i pkt 3 k.p.a.),  

 decyzja o odmowie wznowienia postępowania (art. 149 § 3 k.p.a.)  

  decyzja o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności 

decyzji (art. 157 § 3 k.p.a.  

 

Umorzenie postępowania –art. 105 kpa  

Postępowanie umarza się wydając decyzję na podstawie art. 105 kpa- jest to decyzja 

nierozstrzygająca  sprawy co do istoty, ale kończąca postępowanie w  danej instancji.  

Decyzja o umorzeniu postępowania nie rozstrzyga o materialno prawnych uprawnieniach i 

obowiązkach strony.  Wydawana jest w sytuacji, gdy nie ma przesłanek do merytorycznego 

orzekania co do istoty sprawy. Skutki tej decyzji mają charakter procesowy. Nie kształtuje się 

stosunek materialno prawny. 

Przesłanki umorzenia: 

 Bezprzedmiotowość postępowania 

 Wycofanie żądania przez stronę   

Bezprzedmiotowość postępowania -bezprzedmiotowość postępowania oznacza powstanie 

sytuacji, w której sprawa administracyjna przestaje istnieć, aby taki stan rzeczy zaistniał 

nastąpić musi takie zdarzenie prawne lub faktyczne, które spowoduje, że przestaje istnieć ta 

szczególna relacja między faktem (sytuacją faktyczną danego podmiotu) a prawem (sytuacją 

prawną danego podmiotu), z którą prawo materialne łączy obowiązek konkretyzacji normy w 

postaci wydania decyzji administracyjnej. 

Z bezprzedmiotowością postępowania administracyjnego mamy do czynienia wówczas, gdy 

w sposób oczywisty organ stwierdzi brak podstaw prawnych i faktycznych do 

merytorycznego rozpatrzenia sprawy. Innymi słowy, bezprzedmiotowość postępowania ma 



miejsce wówczas, gdy nie istnieje sprawa administracyjna podlegająca rozpoznaniu w tym 

postępowaniu. 

Postępowanie odwoławcze przed organem I instancji  

Postępowanie odwoławcze- czynności organu I instancji: 

 Zawiadomienie stron o wniesieniu odwołania; 

 Samokontrola własnej decyzji (tj. postępowanie odwoławcze przed organem I 

instancji) art. 132 kpa  

  Przekazanie akt sprawy wraz z odwołaniem organowi wyższego rzędu  

Samokontrola ( art. 132 kpa) - opiera się na 2 kryteriach tj. kryterium formalnym i kryterium 

merytorycznym: 

Kryterium formalne - wniesienie odwołania przez wszystkie strony. Organ musi ustalić czy 

odwołanie wniosły wszystkie strony, którym decyzja została doręczona lub ogłoszona. Jeżeli 

w sprawie uczestniczą inne strony, oprócz tych, którym doręczono decyzję, organ jest 

obowiązany je zawiadomić o złożeniu odwołania, zaś samokontrolę może wykonać tylko 

wtedy, gdy te strony wyrażą zgodę na uchylenie lub zmianę decyzji, zgodnie z żądaniem 

zawartym w odwołaniu przypadku wniesienia odwołania przez prokuratora lub organizację 

społeczną, samokontrola może być uruchomiona, tylko wtedy, gdy odwołanie oprócz 

prokuratora lub organizacji społecznej wniosą wszystkie strony. 

Kryterium merytoryczne - stanowisko organu musi się pokrywać ze stanowiskiem stron. 

Organ I instancji jest zobowiązany rozpatrzyć sprawę w ciągu 7 dni od dnia otrzymania 

odwołania. Od nowej decyzji stronom służy odwołanie. 

Postępowanie przed organem II instancji  

Organ odwoławczy ustala czy odwołanie jest dopuszczalne   i czy zostało wniesione z 

zachowaniem terminu.  

Uwagi ogólne;  

Wniesienie odwołania po terminie nie oznacza jego niedopuszczalności. Odwołanie 

wniesione z uchybieniem terminu do jego wniesienia jest środkiem zaskarżenia wniesionym z 

przekroczeniem ustawowego terminu, ale nie jest niedopuszczalne w rozumieniu art. 134 

k.p.a., bowiem termin ten może być stronie na jej żądanie przywrócony. Dlatego w przypadku 

wniesienia odwołania po terminie (gdy nie ma wniosku o jego przywrócenie lub odmówiono 

jego przywrócenia) organ odwoławczy powinien wydać postanowienie stwierdzające 

uchybienie terminu do wniesienia odwołania. 

Zakres postępowania odwoławczego: 

Przedmiotem  postępowania odwoławczego jest ponowne rozpatrzenie sprawy indywidualnej 

rozstrzygniętej decyzją organu I instancji. Granice postępowania rozpoznawczego są 

wyznaczone przez zasady ogólne kpa, a w szczególności przez zasadę dwuinstancyjności, 

zasadę prawdy obiektywnej, zasadę praworządności. 

 



W postępowaniu rozpoznawczym organ dokonuje oceny materiału dowodowego zebranego w 

postępowaniu przed I instancją i nie może gromadzić materiału dowodowego w znacznym 

zakresie (naruszenie zasady dwuinstancyjności postępowania) 

Podjęcie decyzji przez organ odwoławczy- Rozstrzygnięcie organu odwoławczego może 

być następujące (art. 138 kpa):  

 Utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję. Decyzja o utrzymaniu w mocy decyzji 

organu pierwszej instancji powinna być wydana wówczas, gdy rozstrzygnięcie organu 

odwoławczego pokrywa się z rozstrzygnięciem organu I instancji. 

 Uchyla zaskarżoną decyzję w całości lub części i w tym zakresie orzeka, co do 

istoty sprawy (decyzja merytoryczno - reformacyjna). Rozstrzygnięcie merytoryczne 

organu odwoławczego jest niezgodnie z rozstrzygnięciem organu I instancji. Podstawą 

wydania takiej decyzji może być każdy rodzaj wadliwości. Może to być naruszenie 

przepisów prawa materialnego czy przepisów postępowania, ale także błędna ocena 

faktów 

 Organ odwoławczy może także uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać 

sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji (decyzja 

kasacyjna).Rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia 

postępowania wyjaśniającego w całości lub w znacznej części.  

Treść decyzji  

Elementy, które powinna zawierać decyzja ( art.107 kpa ):   

 Oznaczenie organu administracji publicznej,  

 Datę wydania,  

 Oznaczenie strony lub stron,  

 Powołanie podstawy prawnej,  

 Rozstrzygnięcie,  

 Uzasadnienie faktyczne i prawne 

 Pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie,  

 Podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby 

upoważnionej do wydania decyzji.  

 Decyzja, w stosunku, do której może być wniesione powództwo do sądu 

powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto 

pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi. 

 Uzasadnienie faktyczne decyzji, powinno zawierać wskazanie faktów, które organ 

uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu 

których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej.  

 Uzasadnienie prawne powinno zawierać wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z 

przytoczeniem przepisów prawa. Uzasadnienie decyzji obejmować powinno ocenę 



zebranego materiału dowodowego, dokonaną przez organ wykładnię przepisów prawa 

oraz ocenę przyjętego stanu faktycznego w świetle obowiązującego prawa.  

Z orzecznictwa:  

„Prawidłowo sformułowane uzasadnienie decyzji powinno odzwierciedlać poszczególne 

etapy prowadzonego postępowania administracyjnego, w tym postępowania dowodowego, 

nadto wskazać, jakie fakty ustalono oraz zawierać opis dokonanej subsumcji. Prawidłowe 

uzasadnienie decyzji ma nie tylko znaczenie prawne, ale i wychowawcze, bowiem pogłębia 

zaufanie uczestników postępowania do organów administracyjnych. Motywy decyzji winny 

odzwierciedlać rację decyzyjną i wyjaśnić tok rozumowań prowadzących do zastosowania 

konkretnego przepisu prawa materialnego w ustalonym stanie faktycznym. Motywy decyzji 

powinny być tak ujęte, aby strona mogła zrozumieć i w miarę możliwości zaakceptować 

zasadność przesłanek faktycznych i prawnych, którymi kierował się organ przy załatwianiu 

sprawy.  

( wyrok WSA w Krakowie z dnia 17.07.2013r. II SA/Kr 678/13)   

 „Prawidłowe zredagowanie pod względem merytorycznym i prawnym uzasadnienia decyzji 

administracyjnej ma podstawowe znaczenie dla stosowania zasady przekonywania wyrażonej 

w art. 11 k.p.a., a realizowanej na mocy art. 107 § 3 k.p.a. Mocą tej zasady organ 

administracji obowiązany jest do wyjaśnienia stronie zasadności przesłanek, którymi kierował 

się przy załatwieniu sprawy, aby w miarę możliwości doprowadzić do realizacji decyzji bez 

stosowania środków przymusu. Zasada przekonywania nie zostanie zrealizowana, gdy organ 

pominie milczeniem niektóre twierdzenia lub nie odniesie się do faktów istotnych dla danej 

sprawy. Obowiązkiem organu odwoławczego przy uzasadnianiu decyzji jest więc 

ustosunkowanie się do wszystkich zarzutów podnoszonych przez stronę w trakcie toczącego 

się postępowania. Nie wykonanie tego obowiązku stanowi naruszenie prawa procesowego w 

stopniu mogącym mieć wpływ na wynik sprawy, a to z kolei skutkuje uchyleniem 

zaskarżonych decyzji” .( wyrok WSA w Poznaniu z dnia 13.02.2013r.  IV SA/Po 1039/12 ) 

Uznanie administracyjne -przez uznanie administracyjne rozumie się takie uregulowanie 

kompetencji organu administracji, że organ ten może rozstrzygnąć sprawę w różny sposób 

przy tym samym stanie faktycznym i każde rozstrzygnięcie sprawy jest legalne. Uznanie 

administracyjne oznacza wobec tego przewidziane obowiązującymi przepisami uprawnienie 

organu administracji wydającego decyzję do wyboru rozstrzygnięcia. Uznanie 

administracyjne zachodzi wówczas, gdy norma prawna nie przewiduje obowiązku 

określonego zachowania się organu, lecz możliwość wyboru sposobu załatwienia sprawy.  

Zawieszenie postępowania  

Zawieszenie postępowania -  dokonywane  jest w związku z zaistnieniem  w toku 

postępowania zdarzeń, które przejściowo uniemożliwiają jego prowadzenie. To taki stan 

postępowania, w którym trwa nadal stan zawisłości sprawy, w którym nadal istnieją powstałe 

w nim skutki prawno procesowe, ale tok postępowania ulega wstrzymaniu, sprawa 

spoczywa bez biegu i żadne czynności procesowe nie są podejmowane. Żadne terminy nie 

biegną. 

Przesłanki obligatoryjne zawieszenia (art. 97 k.p.a.):  

 w razie śmierci strony lub jednej ze stron,(jeśli nie zachodzi konieczność umorzenia 

postępowania jako bezprzedmiotowego)  



   w razie śmierci przedstawiciela ustawowego strony; 

   w razie utraty przez stronę lub przez jej ustawowego przedstawiciela zdolności do 

czynności prawnych; 

  gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia 

zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. 

„Zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt. 4. k.p.a. mogą być wyłącznie kwestie 

prawne, które albo ujawniły się w toku postępowania i dotyczą istotnej dla sprawy przesłanki 

decyzji, albo z przepisów prawa materialnego wynika wprost konieczność rozstrzygnięcia 

danej kwestii prawnej. Chodzi przy tym o kwestie, których rozstrzygnięcie nie mieści się w 

kompetencjach organu prowadzącego postępowanie administracyjne w danej sprawie. (wyrok 

NSA z dnia 28.11.2012, sygn. akt 924/12)  

„Dla zawieszenia postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt. 4 k.p.a. konieczne jest ustalenie, 

że bez wydania rozstrzygnięcia w innym postępowaniu nie jest możliwe prawidłowe 

rozpatrzenie danej sprawy i dlatego postępowanie w tej sprawie musi zostać zawieszone”. 

Przesłanki fakultatywne zawieszenia; 

Organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na 

której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony 

oraz nie zagraża to interesowi społecznemu. 

Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o 

podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane. 

Forma prawna zawieszenia postępowania- postanowienie, na które służy zażalenie 

Postępowania nadzwyczajne  

Stwierdzenie nieważności decyzji- w przypadku, gdy decyzja jest dotknięta ciężkimi 

kwalifikowanymi wadami, wymienionymi w art. 156 kpa tj.: 

 wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości; 

 wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa; 

 dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną; 

 została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie; 

 była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały; 

  w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą; 

 zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.   

Wznowienie postępowania  - instytucja procesowa, umożliwiająca ponowne rozpoznanie i 

rozstrzygnięcie sprawy zakończonej decyzją ostateczną , jeśli postępowanie w którym ona 

zapadła dotknięte było jedną z kwalifikowanych wad procesowych.  

Wznowienie  i odmowa wznowienia postępowania następuje w drodze postanowienia. 

Postanowienie stanowi podstawę do przeprowadzenia przez właściwy organ postępowania co 



do przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy. Na postanowienie o 

odmowie wznowienie postępowania  służy zażalenie. 

Podstawy prawne wznowienia postępowania- art. 145 k.p.a  

 dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, 

okazały się fałszywe; 

  decyzja wydana została w wyniku przestępstwa; 

 decyzja wydana została przez pracownika lub organ administracji publicznej, który 

podlega wyłączeniu  

  strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu; 

 wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody 

istniejące w dniu wydania decyzji, nieznane organowi, który wydał decyzję; 

 decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego 

organu; 

 zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie 

od oceny przyjętej przy wydaniu decyzji (art. 100 § 2); 

 decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało 

następnie uchylone lub zmienione. 

Dodatkowo można żądać wznowienia postępowania również w przypadku, gdy Trybunał 

Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, umową 

międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego została wydana decyzja oraz 

w przypadku, gdy zostało wydane orzeczenie sądu stwierdzające naruszenie zasady równego 

traktowania, zgodnie z ustawą z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów 

Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, jeżeli naruszenie tej zasady miało wpływ 

na rozstrzygnięcie sprawy zakończonej decyzją ostateczną. 

Rodzaje rozstrzygnięć, jakie mogą zapaść po wznowieniu postępowania: 

 organ odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej, gdy stwierdzi brak podstaw do jej 

uchylenia na podstawie art. 145 § 1, art. 145a lub art. 145b, albo 

 organ uchyla decyzję dotychczasową, gdy stwierdzi istnienie podstaw do jej uchylenia 

na podstawie art. 145 § 1, art. 145a lub art. 145b, i wydaje nową decyzję 

rozstrzygającą o istocie sprawy. 

W przypadku gdy w wyniku wznowienia postępowania nie można uchylić decyzji na skutek 

okoliczności, o których mowa w art. 146, organ administracji publicznej ograniczy się do 

stwierdzenia wydania zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa oraz wskazania okoliczności, 

z powodu których nie uchylił tej decyzji. 

„Ujawnienie faktu zarejestrowania osoby w dniu rejestracji jako osoby bezrobotnej w 

ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, stanowi przesłankę 

wznowienia postępowania w przedmiocie przyznania statusu osoby bezrobotnej wskazaną w 

art. 145 § 1 pkt. 5 k.p.a. 



Jeżeli z różnych przyczyn, organ zatrudnienia dopiero w późniejszym czasie uzyska dowody - 

będące podstawą wznowienia postępowania - że określona osoba uzyskała wpis do ewidencji 

działalności gospodarczej, to w wyniku wznowienia postępowania (po uchyleniu decyzji 

wcześniejszych) może pozbawić statusu bezrobotnego osobę, która nie wykaże, że od dnia 

wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej do dnia jej wyrejestrowania 

działalności tej nie podjęła. Podkreślić należy, że ciężar dowodu wykazania tych okoliczności 

spoczywa na osobie, która jest zainteresowana utrzymaniem uzyskanego wcześniej statusu 

bezrobotnego.” ( wyrok WSA w Poznaniu z dnia 25.10.2007 sygn. akt. IV SA/Po 868/06) 

Zmiana decyzji w trybie art. 154 i 155 kpa 

Decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w każdym 

czasie uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli 

przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. 

Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za 

zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, 

jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i 

przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony  

Postępowania nadzwyczajne – stwierdzenie wygaśnięcia decyzji  

Organ administracji publicznej, który wydał decyzję w I instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, 

jeżeli decyzja: 

  stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis 

prawa albo gdy leży to w interesie społecznym lub w interesie strony; 

  została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonego warunku, a 

strona nie dopełniła tego warunku. 

Organ administracji publicznej, uchyli decyzję, jeżeli została ona wydana z zastrzeżeniem 

dopełnienia określonych czynności, a strona nie dopełniła tych czynności w wyznaczonym 

terminie. 

Stwierdzenie wygaśnięcie decyzji lub uchylenie decyzję  następuje w drodze decyzji. 

Metryki sprawy  

W aktach sprawy zakłada się metrykę sprawy w formie pisemnej lub elektronicznej. 

W treści metryki sprawy wskazuje się wszystkie osoby, które uczestniczyły w podejmowaniu 

czynności w postępowaniu administracyjnym oraz określa się wszystkie podejmowane przez 

te osoby czynności wraz z odpowiednim odesłaniem do dokumentów zachowanych w formie 

pisemnej lub elektronicznej określających te czynności. 

Metryka sprawy, wraz z dokumentami do których odsyła, stanowi obowiązkową część akt 

sprawy i jest na bieżąco aktualizowana. 

Procedura wydawania zaświadczeń  

Organ administracji wydaje zaświadczenia na żądanie osoby, ubiegającej się o wydanie 

zaświadczenia. 

(postępowanie uproszczone) 



Okoliczności, w których można ubiegać się o wydanie zaświadczenia: 

 urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis 

prawa 

 osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym 

potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego 

Organ administracji publicznej zobowiązany jest do wydania zaświadczenia, gdy chodzi o 

potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, wynikających z prowadzonych przez ten organ 

ewidencji, rejestrów bądź innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. 

Termin- bez zbędnej zwłoki, nie dłużej jednak niż  7 dni. 

Odmowa wydania zaświadczenia- postanowienie, na które służy zażalenie.  


