
III

Spis treści

 Przedmowa  ........................................................................................................... XI

 Wykaz skrótów  .....................................................................................................  XIII

Rozdział I. Właściwość organów  .....................................................................  1
 1. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość   ................................................  3
 2.  Rozstrzygnięcie sporu o właściwość – wyznaczenie organu właściwego   .........  9
 3. Rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego  ..........................................................  11
 4.  Zawiadamianie organu właściwego do rozstrzygnięcia sporu o podjęciu  

czynności niecierpiących zwłoki  .......................................................................  14

Rozdział II. Wyłączenie pracownika oraz organu  .......................................  17
 5.  Wniosek pracownika organu o wyłączenie od udziału w postępowaniu  ..........  19
 6.   Wniosek strony o wyłączenie pracownika organu od udziału w postępowaniu   22
 7.  Postanowienie o wyłączeniu pracownika na żądanie pracownika  ....................  24
 8.  Postanowienie o wyłączeniu pracownika na żądanie strony  ............................  27
 9.  Adnotacja urzędowa o wyłączeniu pracownika z urzędu  .................................  29
 10.  Adnotacja urzędowa o wyłączeniu organu administracji  .................................  31
 11.  Postanowienie o wyznaczeniu innego pracownika do prowadzenia sprawy  ....  34
 12.  Postanowienie o wyznaczeniu innego organu do załatwienia sprawy  ..............  36

Rozdział III. Strona  .............................................................................................  39
 13.  Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze strony  .......  41
 14.  Wniosek organu o ustanowienie przedstawiciela ustawowego dla osoby  

fizycznej niemającej zdolności do czynności w postępowaniu  ..........................  44
 15.  Wniosek organu o ustanowienie kuratora dla osoby prawnej nieposiadającej  

organu powołanego do reprezentacji  ...............................................................  47
 16.  Wniosek organu o ustanowienie kuratora dla strony nieznanej z miejsca  

pobytu  ..............................................................................................................  49
 17.  Wniosek organu o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny  .....................  52
 18.  Wniosek o zezwolenie na dokonanie przez rodziców czynności przekraczającej  

zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka  ...................................................  55



S p i s  t r e ś c i

IV

 19. Wniosek organu o ustanowienie kuratora spadku  ............................................  57
 20.  Wniosek organizacji społecznej o wszczęcie postępowania  ..............................  59
 21.  Wniosek organizacji społecznej o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  ...  63
 22.  Postanowienie o wszczęciu postępowania na wniosek organizacji społecznej  ..  65
 23.  Postanowienie o dopuszczeniu organizacji społecznej do udziału  

w postępowaniu  ...............................................................................................  68
 24.  Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania na wniosek organizacji  

społecznej  ........................................................................................................  70
 25.  Postanowienie o odmowie dopuszczenia organizacji społecznej do udziału  

w postępowaniu  ...............................................................................................  73
 26.  Zawiadomienie organizacji społecznej o wszczęciu postępowania w sprawie 

dotyczącej innej osoby  .....................................................................................  76
 27.  Oświadczenie organizacji społecznej o przedstawieniu poglądu w sprawie  ...........  78
 28.  Postanowienie w sprawie wyrażenia zgody na złożenie oświadczenia  

organizacji społecznej o przedstawieniu poglądu w sprawie  ............................  79
 29. Pełnomocnictwo ogólne  ...................................................................................  81
 30.  Pełnomocnictwo szczególne do prowadzenia określonych spraw  .....................  85
 31.  Pełnomocnictwo rodzajowe do określonych czynności   ....................................  88
 32. Zgłoszenie pełnomocnika w toku postępowania  ..............................................  90
 33. Zawiadomienie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa  .........................................  94
 34. Protokół przyjęcia zgłoszenia pełnomocnictwa  ................................................  97
 35.  Postanowienie o wyznaczeniu dla osoby nieobecnej przedstawiciela  

uprawnionego  ..................................................................................................  100

Rozdział IV. Załatwienie sprawy i doręczenia  ..............................................  103
 36. Zawiadomienie o przekroczeniu terminu  .........................................................  105
 37.  Zażalenie na przewlekłość postępowania oraz na niezałatwienie sprawy  

w terminie  ........................................................................................................  108
 38. Zwrotne potwierdzenie odbioru  .......................................................................  112
 39. Upoważnienie dla osób do doręczania pism  .....................................................  114
 40. Informacja o próbie doręczenia  ........................................................................  116
 41.  Wniosek o doręczanie pism w postępowaniu za pomocą środków  

elektronicznych  ................................................................................................  121
 42.  Wyrażenie zgody na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą środków  

elektronicznych  ................................................................................................  124
 43. Potwierdzenie rejestracji dokumentu w ESP  ....................................................  125
 44.  Urzędowe poświadczenie odbioru dokumentu w ESP  ......................................  127
 45.  Pismo organu o wyrażenie zgody na doręczenie pism w formie dokumentu  

elektronicznego  ................................................................................................  128
 46.  Rezygnacja z doręczania pism za pomocą środków elektronicznych  ................  131
 47.  Pismo organu o wskazaniu pełnomocnika do doręczeń  ...................................  132
 48.  Pismo strony ze wskazaniem pełnomocnika do doręczeń  ................................  135
 49. Upoważnienie do odbioru pism przez stronę  ...................................................  136
 50. Pełnomocnictwo pocztowe   ..............................................................................  137
 51.  Wezwanie do wskazania pełnomocnika do doręczeń w kraju  ..........................  140
 52.  Adnotacja o pozostawieniu pisma w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia  ...  143
 53. Pouczenie dla stron  ..........................................................................................  145



S p i s  t r e ś c i

V

 54. Zawiadomienie o zmianie adresu do doręczeń  ................................................  148
 55. Adnotacja o odmowie potwierdzenia odbioru  ..................................................  151
 56. Adnotacja o odmowie przyjęcia pisma  .............................................................  154
 57. Obwieszczenie decyzji  ......................................................................................  155
 58. Obwieszczenie innej czynności organu  ............................................................  158

Rozdział V. Wezwania i terminy  .......................................................................  161
 59. Wezwanie do udziału w czynności oględzin  .....................................................  163
 60.  Wezwanie do udziału w czynności przesłuchania świadka  ...............................  166
 61. Wezwanie do złożenia wyjaśnień osobiście  ......................................................  169
 62. Wezwanie do złożenia wyjaśnień na piśmie  .....................................................  172
 63.  Wezwanie do złożenia wyjaśnień za pośrednictwem pełnomocnika  ..................  175
 64.  Zawiadomienie o przyjęciu wyjaśnień lub przesłuchania osoby w miejscu  

pobytu  ..............................................................................................................  178
 65.  Postanowienie o wezwaniu do udzielenia pomocy prawnej  .............................  180
 66.  Adnotacja o zastosowaniu szczególnej formy wezwania  ..................................  183
 67.  Wniosek o zwrot kosztów związanych z osobistym stawieniem  .......................  186
 68.  Postanowienie o zwrocie kosztów związanych z osobistym stawieniem  ...........  189
 69.  Postanowienie o odmowie zwrotu kosztów związanych z osobistym  

stawieniem  .......................................................................................................  192
 70.  Wniosek o przywrócenie uchybionego terminu do złożenia wyjaśnień  ............  194
 71.  Wniosek o przywrócenie uchybionego terminu do złożenia odwołania  

od decyzji  .........................................................................................................  197
 72. Postanowienie o odmowie przywrócenia terminu  ............................................  199
 73.  Postanowienie o odmowie przywrócenia terminu uchybionego  .......................  201
 74.  Postanowienie o przywróceniu terminu do wniesienia odwołania   ......................  204
 75.  Postanowienie o przywróceniu terminu do dokonania czynności   .......................  206
 76.  Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji skierowany do organu ..................  208
 77.  Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji skierowany do sądu  .....................  210
 78. Postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji  ............................................  213
 79.  Postanowienie o odmowie wstrzymania wykonania postanowienia   ................  215

Rozdział VI. Wszczęcie postępowania i wnioski inicjujące  ......................  217
 80. Wniosek o pozwolenie na budowę  ...................................................................  219
 81.  Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego  ..................................................................  229
 82.  Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  .................................................................................................  232
 83.  Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy  ........................................  234
 84.  Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej  ............  238
 85.  Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej  

w celu prowadzenia robót  ................................................................................  243
 86.  Wniosek o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów  

i budynków  ......................................................................................................  246
 87.  Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości  .......................................  250
 88.  Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego  ...................................  254



S p i s  t r e ś c i

VI

 89.  Wniosek o wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie  
stowarzyszenia, których statuty  nie przewidują działalności gospodarczej  .....  261

 90.  Wniosek o wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych  .....................  264
 91.  Wniosek o wykreślenie z ewidencji klubów sportowych działających w formie 

stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności  
gospodarczej oraz uczniowskich klubów sportowych  .......................................  267

 92.  Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków  
ludzkich z zagranicy  .........................................................................................  269

 93. Wniosek o wydanie prawa jazdy po raz pierwszy  ............................................  273
 94.  Wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy  ......................................  282
 95.  Wniosek o rejestrację pojazdu nowego zakupionego za granicą  ......................  287
 96.  Wniosek o rejestrację pojazdu używanego zakupionego w Polsce  ....................  292
 97.  Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu z powodu demontażu  .............................  294
 98.  Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego  .....................................  299
 99. Wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej  .............................................  302
 100.  Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania  ............................  304
 101. Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego  .................................................  306
 102. Wniosek o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego  ........................................  308
 103.  Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg  ....  311
 104.  Wniosek o wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu stanu cywilnego  

lub zaświadczenia  ............................................................................................  314
 105. Wniosek o zmianę imienia, nazwiska  ...............................................................  317
 106.  Wniosek o zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące  .........  320
 107. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania  ........................................  324
 108.  Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w przedmiocie  

sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej  .......................................................  328
 109.  Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia 

nieważności  .....................................................................................................  331
 110.  Zawiadomienie strony o wszczęciu postępowania z urzędu  .............................  335
 111.  Zawiadomienie strony o wszczęciu postępowania na żądanie jednej ze stron  ..  338
 112.  Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania  ...................  340
 113. Zawiadomienie o połączeniu spraw  .................................................................  342
 114. Protokół przyjęcia ustnego wniesienia podania  ................................................  345
 115.  Urzędowe poświadczenie odbioru podania wniesionego w formie dokumentu 

elektronicznego  ................................................................................................  349
 116.  Adnotacja o pozostawieniu podania bez rozpoznania  ......................................  352
 117. Wezwanie do usunięcia braków formalnych  ....................................................  355
 118.  Informacja wnioskodawcy o pozostawieniu podania bez rozpoznania  .............  358
 119.  Zawiadomienie strony o przekazaniu wniosku do organu właściwego  ............  361
 120. Postanowienie o zwrocie podania  ....................................................................  363

Rozdział VII. Metryki, protokoły i adnotacje  ................................................  367
 121. Wzór metryki sprawy  .......................................................................................  369
 122. Protokół przesłuchania strony  ..........................................................................  372
 123. Protokół przesłuchania świadka   ......................................................................  379
 124. Protokół przesłuchania biegłego  ......................................................................  385
 125. Protokół oględzin rzeczy  ..................................................................................  389



S p i s  t r e ś c i

VII

 126. Protokół oględzin miejsca  ................................................................................  395
 127. Protokół z eksperymentu dowodowego  ............................................................  398
 128. Protokół rozprawy administracyjnej  .................................................................  402
 129. Protokół ustnego ogłoszenia decyzji  .................................................................  406
 130. Protokół ustnego ogłoszenia postanowienia  .....................................................  410
 131.  Przypisek o odmowie lub braku podpisu w protokole  ......................................  413
 132.  Przypisek o przesłuchaniu osoby w języku obcym w protokole  ........................  415
 133.  Wniosek o zezwolenie na dołączenie do protokołu zeznań na piśmie  ..............  416
 134. Adnotacja urzędowa  ........................................................................................  418

Rozdział VIII. Udostępnienie akt  .....................................................................  421
 135. Wniosek o wgląd w akta sprawy   .....................................................................  423
 136. Wniosek o wydanie kopii akt sprawy  ...............................................................  426
 137.  Adnotacja urzędowa o wglądzie strony w akta sprawy  ....................................  428
 138. Wniosek o wydanie uwierzytelnionych odpisów  ..............................................  430
 139. Postanowienie o odmowie przeglądania akt sprawy  ........................................  432
 140.  Postanowienie o odmowie wydania uwierzytelnionych odpisów   ....................  436
 141.  Zażalenie na postanowienie o odmowie przeglądania akt sprawy  ...................  439

Rozdział IX. Postępowanie dowodowe  ..........................................................  443
 142. Wniosek o dopuszczenie dowodu .....................................................................  445
 143. Postanowienie o dopuszczeniu dowodu  ...........................................................  450
 144. Postanowienie o dopuszczeniu dowodu z zeznań  ............................................  452
 145. Postanowienie o uzupełnieniu dowodu  ............................................................  454
 146. Postanowienie o niedopuszczeniu dowodu  ......................................................  456
 147. Protokół odebrania oświadczenia od strony  .....................................................  459
 148. Przypisek o uwierzytelnienie dokumentu  .........................................................  465
 149.  Wniosek o przeprowadzenie dowodu przeciwko treści dokumentu  .................  468
 150.  Zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków ..  470
 151.  Zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z oględzin  ......  473
 152. Postanowienie o powołaniu biegłego   ..............................................................  475
 153. Wniosek o wyłączenie biegłego  ........................................................................  479
 154.  Postanowienie o wyłączeniu biegłego na żądanie biegłego  ..............................  481
 155.  Postanowienie o wyłączeniu biegłego na żądanie strony  .................................  483
 156. Wezwanie do okazania przedmiotu oględzin  ...................................................  485
 157. Postanowienie o nałożeniu grzywny  ................................................................  488
 158.  Postanowienie o nałożeniu grzywny przez organ przeprowadzający dowód  

w ramach pomocy prawnej  ..............................................................................  491
 159. Postanowienie o zwolnieniu od kary grzywny  ..................................................  493

Rozdział X. Rozprawa administracyjna  .........................................................  495
 160.  Wniosek o przeprowadzenie rozprawy administracyjnej  ..................................  497
 161.  Wezwanie stron do złożenia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów i innych 

dowodów  .........................................................................................................  500
 162.  Wezwanie świadków i biegłych do stawienia się na rozprawę  .........................  504
 163. Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej  ..................................................  507
 164.  Postanowienie o odroczeniu rozprawy administracyjnej  ..................................  509



S p i s  t r e ś c i

VIII

Rozdział XI. Zawieszenie postępowania  ........................................................  511
 165.   Postanowienie o ukaraniu stron za niewłaściwe zachowanie   ..........................  513
 166.  Postanowienie o zawieszeniu postępowania – śmierć przedstawiciela  

ustawowego strony  ..........................................................................................  516
 167.  Wezwanie spadkobierców zmarłej strony do udziału w postępowaniu  ............  519
 168. Zgłoszenie następców prawnych zmarłego  ......................................................  521
 169.  Postanowienie o zawieszeniu postępowania – śmierć strony ............................  524
 170.  Postanowienie o zawieszeniu postępowania – utrata przez stronę lub przez  

jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynności prawnych  ..................  526
 171.  Wniosek o zawieszenie postępowania złożony przez stronę  ............................  528
 172.  Postanowienie o zawieszenie postępowania na wniosek strony  .......................  531
 173. Postanowienie o podjęciu postępowania  ..........................................................  534
 174. Postanowienie o odmowie podjęcia postępowania  ...........................................  537
 175.  Zażalenie na postanowienie o odmowie podjęcia postępowania  ......................  540

Rozdział XII. Decyzje, postanowienia i ugody  .............................................  543
 176. Decyzja administracyjna ...................................................................................  545
 177. Przypisek o odstąpieniu od uzasadnienia  .........................................................  552
 178. Decyzja o umorzeniu postępowania w całości  ..................................................  553
 179. Decyzja o umorzeniu postępowania w części  ...................................................  558
 180.  Decyzja o umorzeniu postępowania z wniosku strony  .....................................  561
 181.  Postanowienie o zajęciu stanowiska przez organ współdziałający (opinia)  ......  565
 182.  Postanowienie o zajęciu stanowiska przez organ współdziałający  

(uzgodnienie)  ..................................................................................................  569
 183.  Zażalenie na postanowienie o zajęciu stanowiska przez organ współdziałający 

(uzgodnienie)  ..................................................................................................  571
 184.  Wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przez ten sam organ (zażalenie na 

postanowienie o zajęciu stanowiska przez organ współdziałający)  ..................  574
 185.  Postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności  ....................  576
 186.  Zażalenie na postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności   580
 187. Postanowienie o uzupełnieniu decyzji  ..............................................................  583
 188.  Postanowienie o sprostowaniu zamieszczonego w decyzji pouczenia  ..............  586
 189. Postanowienie o sprostowaniu błędu pisarskiego   ............................................  588
 190.  Postanowienie o sprostowaniu błędu rachunkowego  .......................................  592
 191. Postanowienie o sprostowaniu innej omyłki  .....................................................  594
 192.  Postanowienie o wyjaśnieniu wątpliwości, co do treści decyzji  ........................  597
 193.  Zażalenie na postanowienie o sprostowaniu błędu pisarskiego  ........................  599
 194. Protokół zawarcia ugody przez strony  .............................................................  602
 195. Postanowienie o zatwierdzeniu ugody  .............................................................  608
 196. Postanowienie o odmowie zatwierdzenia ugody  ..............................................  610

Rozdział XIII. Odwołania i zażalenia  .............................................................  613
 197. Odwołanie od decyzji   ......................................................................................  615
 198. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy  ........................................................  618
 199. Zawiadomienie o wniesieniu odwołania  ..........................................................  620
 200. Decyzja o zmianie zaskarżonej decyzji  .............................................................  624
 201. Postanowienie o niedopuszczalności odwołania  ...............................................  629



S p i s  t r e ś c i

IX

 202.  Postanowienie o uchybieniu terminowi do wniesienia odwołania  ....................  632
 203.  Cofnięcie odwołania przed wydaniem decyzji przez organ odwoławczy  ..........  634
 204.  Decyzja organu odwoławczego o utrzymaniu decyzji w mocy  .........................  636
 205.  Decyzja organu odwoławczego o uchyleniu decyzji w całości  ..........................  641

Rozdział XIV. Wznowienie postępowania  ......................................................  643
 206. Wniosek o wznowienie postępowania  ..............................................................  645
 207. Postanowienie o wznowieniu postępowania  ....................................................  649
 208.  Postanowienie o odmowie wznowienia postępowania  .....................................  651
 209.  Zażalenie na postanowienie o odmowie wznowienia postępowania  ................  653
 210.  Decyzja o odmowie uchylenia decyzji dotychczasowej .....................................  655
 211.  Decyzja o uchyleniu decyzji ostatecznej po wznowieniu postępowania  

i orzeczeniu o istocie sprawy  ............................................................................  659
 212.  Postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji  ..............................  662
 213. Decyzja w sprawie zmiany dotychczasowej decyzji  ..........................................  664
 214.  Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia  

nieważność z urzędu  ........................................................................................  667
 215.  Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia 

nieważności decyzji  ..........................................................................................  669
 216. Decyzja o stwierdzeniu nieważności decyzji   ...................................................  671
 217.  Decyzja o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji  .....................................  675
 218. Decyzja o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji  .....................................................  677

Rozdział XV. Udział prokuratora  ......................................................................  681
 219.  Wniosek prokuratora o wszczęcie postępowania  .............................................  683
 220. Sprzeciw prokuratora od decyzji ostatecznej  ...................................................  686

Rozdział XVI. Zaświadczenia, skargi i petycje  .............................................  691
 221. Wniosek o wydanie zaświadczenia ...................................................................  693
 222. Zaświadczenie  ..................................................................................................  697
 223. Zaświadczenie o ostateczności decyzji  .............................................................  700
 224. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia   .........................................  703
 225. Petycja  ..............................................................................................................  706
 226. Skarga  ..............................................................................................................  709
 227. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi  ..................................................  713
 228.  Uchwała w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta  

Gminy  ..............................................................................................................  715
 229.  Zawiadomienie o niezałatwieniu wniosku w terminie  .....................................  716
 230. Skarga na sposób załatwienia wniosku  ............................................................  718

Rozdział XVII. Opłaty i koszty postępowania  ...............................................  721
 231.  Wezwanie do uiszczenia opłat i kosztów postępowania  ...................................  723
 232. Postanowienie o zwrocie podania nieopłaconego .............................................  726
 233.  Zażalenie na postanowienie o zwrocie podania nieopłaconego  .......................  728
 234. Postanowienie z żądaniem zapłaty zaliczki  ......................................................  730
 235.  Postanowienie ustalające wysokość kosztów postępowania  .............................  732



S p i s  t r e ś c i

X

 236. Wniosek strony o zwolnienie z kosztów  ...........................................................  735
 237. Postanowienie o zwolnieniu z kosztów  ............................................................  741
 238. Zaświadczenie o prawomocności decyzji  .........................................................  743

Rozdział XVIII. Upoważnienia  ..........................................................................  745
 239.  Upoważnienie do załatwiania spraw przez wójta (burmistrza, prezydenta  

miasta)  .............................................................................................................  747
 240. Upoważnienie do załatwiania spraw przez starostę  .........................................  750
 241.  Upoważnienie do załatwiania spraw przez marszałka województwa  ...............  751
 242.  Upoważnienie do załatwiania spraw przez wojewodę  .....................................  752
 243. Upoważnienie w formie zarządzenia   ..............................................................  754
 244.  Upoważnienie w sprawie upoważnienia pracownika do zastępowania  

Prezydenta/Burmistrza/Wójta w okresie nieobecności  ...........................................  755


