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Rozdział I. Rodzaje informacji 
wykorzystywanych w postępowaniu 

administracyjnym

prof. dr hab. Czesław Martysz

§ 1. Informacja jako dowód w postępowaniu 
administracyjnym

Nie ulega jednak wątpliwości, że XXI w. stawia w zakresie wykorzystywania 
w procesach administrowania nowoczesnych technik i technologii największe 
wyzwania. Sprawność współczesnej administracji zależy bowiem w dużej mierze 
od prawidłowego obiegu informacji wewnątrz jej struktur, jak również pomiędzy 
jej strukturami a podmiotami wchodzącymi z nią w stosunki prawne. Proces ten 
obejmuje zatem szeroko pojęte przetwarzanie informacji rozumiane jako wszel-
kie operacje wykonywane na informacjach, takie jak zbieranie, utrwalanie, prze-
chowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłasz-
cza te operacje, które wykonuje się w systemach informatycznych1. Im proces 
ten będzie szybszy, tym administracja będzie bardziej skuteczna. Współczesna 
administracja jest więc niejako „skazana” na coraz szersze korzystanie w tym za-
kresie z nowoczesnych technik przetwarzania informacji. Stosowanie tych urzą-
dzeń stwarza jednak nowe problemy, także prawne, a dotyczą one m.in. skutecz-
nej ochrony baz danych przed dostępem do nich osób do tego nieuprawnionych, 
a także kwestii czy niektóre narzędzia informatyczne mogą w ogóle być stoso-
wane w procesie np. wydawania decyzji administracyjnych. Wreszcie, bolączką 
współczesnej administracji jest niewłaściwe wykorzystanie zgromadzonych in-
formacji, co niekiedy skutkuje zbędnym, niezgodnym z prawem żądaniem do-
starczenia jej informacji, które często znajdują się już w jej posiadaniu. Zjawisko 

1 Por. art. 7 pkt 2 i pkt 2a ustawy z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz art. 3 pkt 3 z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności pod-
miotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1114).
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to szczególnie widoczne jest w postępowaniu administracyjnym, w którym or-
gany administracji dążąc do załatwienia określonej sprawy muszą w postępowa-
niu dowodowym (wyjaśniającym), zgromadzić niezbędny materiał informacyj-
ny (dowodowy) w oparciu o zasadę prawdy obiektywnej2. Wreszcie, niezwykle 
ważnym problemem jest problematyka jawności postępowania administracyj-
nego, a także wynikające z przepisów prawa materialnego i procesowego ogra-
niczenia tej jawności. 

Z powyższych rozważań wynika teza, że prawo do uzyskania informacji nie 
służy tylko organowi administracyjnemu. Prawo to służy także stronie oraz in-
nym uczestnikom postępowania, jak również podmiotom, niebędących jeszcze 
stronami, które mają prawo dowiedzieć się, jakie muszą spełnić warunki formal-
ne lub materialne, by uzyskać określone uprawnienie lub uwolnić się od ewen-
tualnego, wynikającego z przepisów prawa obowiązku. Można zatem postawić 
pytanie, czy rozwiązania kodeksowe są adekwatne do potrzeb współczesnej ad-
ministracji i czy administracja publiczna wykorzystuje i udostępnia posiadane 
informacje w sposób prawidłowy, tj. zmierzający do przyspieszenia i uproszcze-
nia postępowania administracyjnego, wreszcie czy strona ma zagwarantowane 
prawo dostępu do tych informacji, to niektóre tylko kwestie jakie stoją przed 
współczesną administracją, nazywaną także administracją świadczącą, zaspaka-
jającą różnorodne potrzeby obywateli3. Zagadnienie to można również rozpa-
trywać w zależności od tego czy żądanie udzielenia informacji zostało zgłoszone 
przez stronę przed wszczęciem postępowania, w trakcie toczącego się już postę-
powania, czy też po jego zakończeniu.

Celem postępowania administracyjnego jest rozpoznanie i rozstrzygnięcie 
przez organ administracji publicznej sprawy indywidualnej w formie decyzji ad-
ministracyjnej. Aby więc, rozstrzygnięcie takie było zgodne z prawem, właściwy 
organ administracji publicznej winien – zgodnie z zasadą prawdy obiektywnej – 
podjąć wszelkie niezbędne kroki zmierzające do wyjaśnienia stanu faktycznego 
(sytuacji życiowej) strony postępowania administracyjnego w celu zbadania, czy 
stan ten odpowiada stanom faktycznym określonym w przepisach prawa mate-
rialnego. Zaistnienie takiej sytuacji daje podstawę do wydania decyzji przyzna-
jącej stronie określone uprawnienia, albo a contario do odmowy ich przyznania 
w sytuacji niezaistnienia określonych faktów (decyzje negatywne). Poznanie za-
tem sfery faktów, które są przedmiotem postępowania administracyjnego oraz 
dokonanie ich prawidłowej oceny jest podstawowym obowiązkiem organu pro-
wadzącego postępowanie, zmierzające do załatwienia konkretnej sprawy admi-
nistracyjnej. Innymi słowy, organ rozstrzygający sprawę winien dysponować od-

2 Cz. Martysz, [w:] G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Postępowanie, s. 106 i n. 
3 K. Podgórski (red.), Regulacja.
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powiednimi dla charakteru sprawy informacjami (dowodami) potwierdzającymi 
zaistnienie określonych faktów (stanów faktycznych), przetworzyć te informacje, 
wydać rozstrzygnięcie, a rodzaj i źródło pochodzenia informacji wskazać w uza-
sadnieniu decyzji (art. 107 § 1 i § 3 KPA4).

Zasada prawdy obiektywnej (materialnej), zawarta w art. 7 KPA i rozwinięta 
w innych przepisach (np. art  24–26, 75–86 KPA), ma zatem fundamentalne zna-
czenia dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, które 
pozwoli dokonać subsumcji faktów uznanych za udowodnione pod stosowną 
normę prawną, a następnie do ustalenia konsekwencji prawnych tych faktów5. 
Jej istota sprowadza się do zapewnienia organowi prowadzącemu postępowanie 
możliwości badania sprawy (stanu faktycznego) i do swobodnej oceny zgroma-
dzonego materiału dowodowego. Zasada ta nie oznacza, że organ jest upraw-
niony do oceny dowodów według dowolnych kryteriów; swoją ocenę w tej mie-
rze obowiązany jest oprzeć na przekonywających podstawach i dać temu wyraz 
w uzasadnieniu decyzji. W nauce podkreśla się, że swobodna ocena dowodów 
musi być dokonana zgodnie z normami prawa procesowego oraz zachowaniem 
określonych reguł tej oceny. Naruszenie tych reguł, a także norm procesowych 
odnoszących się do środków dowodowych stanowi przekroczenie granic swo-
bodnej oceny dowodów6. 

Z przepisów art. 7 i 77 § 1 KPA wynika jednoznacznie, że postępowanie do-
wodowe jest oparte na zasadzie oficjalności, co oznacza, że organ administracyj-
ny jest obowiązany z urzędu przeprowadzić dowody służące ustaleniu stanu fak-
tycznego sprawy. To organ administracyjny jest „gospodarzem postępowania” 
i to on określa kierunek jego prowadzenia, a także określa jakie dowody w da-
nym postępowaniu są niezbędne do prawidłowego załatwienia sprawy7.

Jak zaznaczono wyżej, obowiązek rozpatrzenia całego materiału dowodo-
wego jest związany ściśle z przyjętą w KPA zasadą swobodnej oceny dowodów 
(art. 80 KPA). Zarówno w nauce, jak i w praktyce orzeczniczej podkreśla się, że 
swobodna ocena dowodów, aby nie przerodziła się w samowolę, musi być do-
konana zgodnie z normami prawa procesowego oraz z zachowaniem reguł tej 
oceny, tj.:
–  po pierwsze – opierać się należy na informacjach (materiale dowodowym), 

zebranych przez organ, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepi-
sach prawa;

4 Ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz.U. z 2013 r. 
poz. 267 ze zm.).

5 J. Jendrośka, Zasady postępowania administracyjnego, s. 145.
6 E. Iserzon, [w:] E. Iserzon, J. Starościak, Kodeks, s. 155. 
7 J. Łętowski, Prawo, s. 230–231.
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–  po drugie – ocena, powinna być oparta na wszechstronnej analizie całokształtu 
materiału dowodowego;

–  po trzecie – organ powinien dokonać oceny znaczenia i wartości dowodów 
dla toczącej się sprawy, z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących dokumentów 
urzędowych, które mają na podstawie art. 76 § 1 KPA szczególną moc do-
wodową. Organ może odmówić wiary określonym dowodom, jednakże do-
piero po wszechstronnym ich rozpatrzeniu, wyjaśniając przyczyny takiej ich 
oceny;

–  po czwarte – rozumowanie, w wyniku którego organ ustala istnienie oko-
liczności faktycznych powinno być zgodne z prawidłami logiki8. Należy też 
dodać, iż czynności procesowych może dokonywać organ administracyjny 
(pracownik organu administracyjnego), który nie podlega wyłączeniu od 
udziału w postępowaniu (art. 24–25 KPA). Zasada ta ma fundamentalne zna-
czenie dla urzeczywistniania zasady prawdy obiektywnej, bowiem prawidłowo 
ocenić zgromadzony w sprawie materiał dowodowy może wyłącznie ten organ 
(pracownik organu), który nie ma ze sprawą, ani ze stronami postępowania 
jakiegokolwiek emocjonalnego związku. 
Jak z powyższego wynika, w postępowaniu administracyjnym organ winien 

także przeprowadzić dowody wskazane przez stronę, która może wystąpić z ta-
kim żądaniem na każdym etapie danego postępowania. Skuteczność prawna tego 
żądania jest uzależniona jedynie od spełnienia przesłanek określonych w art. 78 
KPA. Organ zatem może nie uwzględnić żądania strony do przeprowadzenia do-
wodu, gdy nie zostały one zgłoszone w toku postępowania wyjaśniającego lub 
w czasie rozprawy, a także gdy żądanie takie dotyczy okoliczności już stwierdzo-
nych innymi dowodami. Przepis ten zawiera jednak zastrzeżenie, że ogranicze-
nie takie nie może jednak mieć miejsca, gdy zgłoszone dowody mają znaczenie 
dla sprawy. Do organu, zatem należy rozstrzygnięcie co do wagi tych dowodów 
w sprawie, z tym jednak zastrzeżeniem, że nie uwzględnienie zgłoszonego w tym 
trybie dowodu może mieć wpływ na poprawność rozstrzygnięcia, a co za tym 
idzie na trwałość przyszłej decyzji. To właśnie zasada prawdy obiektywnej na-
kłada na organy administracji publicznej obowiązek dążenia do tej prawdy, na-
tomiast nie mają takiego obowiązku strony postępowania. Strona nie ma również 
obowiązku przedstawiać wszystkich znanych mu dowodów. Jeżeli określony do-
wód przedstawi dopiero przed organem drugiej instancji, ma do tego nieogra-
niczone prawo. Wynika z tego, że strona jest uprawniona, a nie zobowiązana, do 
przedstawiania dowodów. 

Z tak przedstawionego sposobu interpretowania zasady prawdy obiektyw-
nej nie można jednak wyprowadzić wniosku, że strona jest zwolniona od współ-

8 E. Iserzon, [w:] E. Iserzon, J. Starościak, Kodeks, s. 155–156.
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udziału w realizacji zasady prawdy obiektywnej. Przed rozpatrzeniem materia-
łu dowodowego organ jest obowiązany do wysłuchania wypowiedzi stron co do 
przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz wszystkich zgło-
szonych żądań. Z treści art. 10 § 1 KPA wynika, że takie ustosunkowanie się do 
całego materiału faktycznego i prawnego, zgromadzonego w sprawie, który bę-
dzie podstawą do podjęcia decyzji, jest szczególnym uprawnieniem strony z racji 
jego udziału w postępowaniu. Odstąpienie od tego stadium oceny wyników po-
stępowania dowodowego jest możliwe jedynie w szczególnych sytuacjach, o któ-
rych jest mowa w art. 10 § 2 KPA, czyli gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki 
ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze wzglę-
du na grożącą niepowetowana szkodę materialną. Należy też zaznaczyć, że za-
wartych tam przesłanek nie należy interpretować rozszerzająco. 

Na tle powyższych uwag można także wywieźć konkluzję, że nałożenie na 
organy prowadzące postępowanie administracyjne obowiązku wyczerpującego 
zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego nie zwalnia strony postę-
powania od współudziału w realizacji tego obowiązku. Dotyczy to zwłaszcza sy-
tuacji, gdy nieudowodnienie określonej czynności faktycznej może prowadzić 
do rezultatów niekorzystnych dla strony9. Jak stwierdza NSA w innym wyro-
ku10, z treści przepisów nakładających wspomniane wyżej obowiązki nie daje się 
w szczególności wyprowadzić konkluzji, iż organy administracji zobowiązane są 
do poszukiwania środków dowodowych służących poparciu twierdzeń strony 
w sytuacji, gdy ta ostatnia – mimo wezwania – środków takich nie przedstawia 
lub gdy twierdzenia strony są ogólnikowe bądź lakoniczne. Pogląd wydaje się 
słuszny, nie można bowiem w takim przypadku założyć, że przy bierności stro-
ny, cały ciężar dowodzenia faktów mających przemawiać przeciwko ustaleniom 
poczynionym przez organy administracji spoczywa na tych organach admini-
stracji. W takich przypadkach obowiązkiem organu prowadzącego postępowanie 
jest wezwanie strony do uzupełnienia i sprecyzowania tych twierdzeń. Dopiero, 
gdy strona nie wskaże takich konkretnych okoliczności, można z tego wywieść 
negatywne dla niej wnioski Jest to zatem sytuacja szczególnego rodzaju i należy 
stronę o tych ewentualnych konsekwencjach poinformować.

Zasada prawdy obiektywnej dotyczy wszystkich postępowań jurysdykcyj-
nych, a więc prowadzonych przez organy obu instancji. Wynika z tego, że organ 
odwoławczy nie może orzekać wyłącznie na podstawie dostarczonych akt spra-
wy, ale sam winien podejmować ocenę, czy zgromadzony w I instancji materiał 
dowodowy jest wystarczający i adekwatny do istniejącego w dniu orzekania sta-

9 Por. wyr. NSA z 26.10.1984 r. (II SA 1205/84, ONSA 1984, Nr 2, poz. 98).
10 Wyr. NSA z 20.5.1998 r. (I SA/Ka 1605/96, Legalis) oraz wyr. z  23.9.1998 r. (III SA 2792/97, 

Legalis).
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nu prawnego. Jak się podkreśla w nauce, celem postępowania odwoławczego nie 
jest bowiem sama kontrola poprawności rozstrzygnięcia podjętego w pierwszej 
instancji (nie jest to kasacja), lecz uzupełnienie stanu faktycznego i materiału 
dowodowego sprawy oraz uwzględnienie tych zmian w stanie prawnym sprawy, 
które nastąpiły w okresie dzielącym orzekanie po raz pierwszy od ponownego 
orzekania wskutek odwołania11.

§ 2. Informacje będące w posiadaniu organu 
prowadzącego postępowanie

W  toku  każdego  postępowania  administracyjnego,  wszczętego,  bądź  to 
z urzędu, bądź na wniosek strony, organ prowadzący postępowanie wyjaśniające 
wykorzystuje różne rodzaje informacji. Podziału tych informacji dokonać można 
stosując różnego rodzaju kryteria, wydaje się jednak, że istotne znaczenie będzie 
miał wskazujący na źródła ich pochodzenia. Grupa pierwsza to informacje, któ-
re są znane organowi z urzędu lub możliwe do ustalenia na podstawie danych, 
którymi rozporządza ten organ. Przybierają one najczęściej postać dokumen-
tów, rejestrów, ewidencji, map, planów, zeznań, oświadczeń, wyciągów, innych 
decyzji wydanych wcześniej, itp. Znaczenia ich trudno przecenić, niemniej KPA 
trzykrotnie przydaje im podstawowe znaczenie w tym procesie. Raz w art. 35 § 2 
KPA, gdy nakazuje niezwłoczne załatwienie spraw, które mogą być załatwione 
w oparciu o takie informacje, a więc informacje, znane organowi z urzędu lub 
dowody powszechnie znane, drugi raz w art. 77 § 4 KPA, gdy stwierdza, że fakty 
znane organowi z urzędu nie wymagają dowodu i że należy o tym zawiadomić 
stronę, wreszcie w art. 220 § 1 KPA, który zabrania organowi administracji żą-
dania od strony zaświadczenia (a więc informacji) na potwierdzenie faktów lub 
stanu prawnego, znanych organowi z urzędu bądź możliwych do ustalenia przez 
ten organ na podstawie posiadanej ewidencji, rejestrów lub innych danych. Usta-
wodawca zakłada więc, że wszelkie informacje znajdujące się w posiadaniu orga-
nu administracji publicznej winny być należycie przetworzone i wykorzystywane 
na jego potrzeby jak i na potrzeby ewentualnych stron postępowania admini-
stracyjnego. Regulacja zdaje się być jasna, niemniej w praktyce postanowienia 
KPA często nie są przestrzegane. W tym miejscu należy raz jeszcze podkreślić, 
że dysponentem różnego rodzaju informacji jest właściwy organ administracji, 
a więc wójt, starosta, wojewoda, minister, itd., który też jest uprawniony do wy-
dawania decyzji czy podjęcia innego rozstrzygnięcia. W praktyce jednak, decyzje 

11 J. Borkowski, glosa do wyr. SN z 17.4.1997 r. (III RN 12/97, OSP 1998, Nr 5, poz. 99).
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administracyjne wydają (podpisują) upoważnione przez te organy osoby, będące 
pracownikami odpowiednich urzędów (gminy, miasta, czy urzędu wojewódz-
kiego). Oznacza to, że decyzje te przygotowywane są we właściwych komórkach 
organizacyjnych urzędu (w wydziałach) i podstawowy problem sprowadza się do 
tego w jaki sposób zapewnić przepływ informacji pomiędzy tymi wydziałami 
i jakie informacje zebrane i przetworzone w jednym wydziale mogą być przydat-
ne w innych  (i jakich) wydziałach. Nie dopuszczalnym zatem jest żądanie przez 
pracowników danego wydziału prowadzącego postępowanie, określonych infor-
macji od strony (np. w formie zaświadczeń), o ile są one w posiadaniu „innego 
wydziału”. Obrazowo można powiedzieć, że wszystkie informacje znajdujące się 
w urzędzie są informacjami służącymi do szybkiego i zgodnego z prawem zała-
twiania indywidualnych spraw, bez względu na to, w jakim wydziale się znajdują. 
Rzecz oczywista, że ustalenie wzajemnych powiązań pomiędzy wydziałami jest 
możliwe po precyzyjnym ustaleniu zakresu ich działania, który to zakres dzia-
łania musi odpowiadać właściwości rzeczowej i miejscowej danego organu. On 
też jest odpowiedzialny za sprawne funkcjonowanie urzędu, stąd w drodze regu-
lacji wewnętrznej winien to powiązanie określić. Tak czy inaczej problematyka 
ta winna być w każdym urzędzie rozwiązana i duże możliwości w tym względzie 
daje technika komputerowa12. 

Podkreślić należy, że wśród informacji tej grupy podstawowe znaczenie będą 
miały różnego rodzaju dokumenty urzędowe, a więc dokumenty sporządzone 
przez uprawnione do tego organy w ściśle określonej formie prawnej. Dokumen-
ty takie korzystają z domniemania prawdziwości tzn. że pochodzą od właściwego 
organu oraz że potwierdzają to, co zostało w nich urzędowo stwierdzone. Szcze-
gólnego rodzaju dokumentami są książki podatkowe, akty notarialne, umowy 
cywilnoprawne. Skoro taki dokument znajduje się w posiadaniu organu admi-
nistracyjnego, (we właściwej komórce organizacyjnej jego urzędu), to nie może 
on żądać tych informacji, ta komórka organizacyjna jak i inne komórka znajdu-
jące się w urzędzie, rozumianym jako aparat pomocniczy organu administracyj-
nego.

Dowód z dokumentów jest więc najczęściej stosowanym dowodem w postę-
powaniu administracyjnym. Wynika to przede wszystkim z istoty tego postępo-
wania, gdzie przepisy prawa w znaczącym zakresie zobowiązują strony do do-
starczenia organowi administracyjnemu określonych dokumentów, jak również 
obligują organ administracyjny do orzekania w oparciu o dokumenty. Nie bez 
znaczenia jest także zasada pisemności postępowania, zobowiązująca organ ad-
ministracyjny do dokumentowania w formie pisemnej całego przebiegu procesu 
administracyjnego. 

12 Cz. Martysz, Narzędzia informatyczne, s. 105–113.
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Kodeks postępowania administracyjnego nawiązuje do dokumentów w wielu 
miejscach. Przede wszystkim dokumenty wymienione są jako środki dowodowe 
w toczącym się postępowaniu (art. 75 § 1 i art. 76 KPA), należy jednak zważyć, 
iż dokumenty są także podstawą wszczęcia postępowania administracyjnego, 
utrwalają jego przebieg (protokoły i adnotacje), są także ostatecznym lub cząst-
kowym efektem postępowania (postanowienie lub decyzja administracyjna). Ten 
ostatni dokument może być także warunkiem wszczęcia innego postępowania, 
tak jak ma to miejsce w postępowaniu w sprawach wydania pozwolenia budow-
lanego. Wszystkie jednak wymienione tutaj przykładowo rodzaje dokumentów, 
a mówiąc ściślej – ich treść, mają określoną moc dowodową, potwierdzają bo-
wiem określone fakty13.

Kodeks postępowania administracyjnego nie definiuje pojęcia dokumentu, 
przyznaje jedynie zwiększoną moc dowodową dokumentom urzędowym (art. 76 
KPA). W doktrynie przyjmuje się, iż dokumentem jest akt pisemny, stanowiący 
wyrażenie określonych myśli lub wiadomości14. Do istoty dokumentu należy to, 
iż jest on pokryty pismem, przy czym bez znaczenia jest materiał, z którego spo-
rządzony ten przedmiot, jak i rodzaj pisma. Istotne jest też, „aby pismo (napis) 
było umieszczone na danym przedmiocie w celu utrwalenia myśli”15. Dla pojęcia 
dokumentu, (lecz nie dla jego wartości dowodowej), nie ma też znaczenia, czy 
jest on podpisany (dokument nominalny), czy też nie (dokument anonimowy). 
Na moc dowodową dokumentu niepodpisanego wpływa ma także okoliczność, 
czy wystawca dokumentu jest znany, czy też nie16.

Poza definicjami doktrynalnymi, istnieją także legalne definicje dokumentu, 
w tym dokumentu urzędowego, stworzone wprawdzie nie na potrzeby postępo-
wania administracyjnego, niemniej maję one dla niego istotne znaczenie. Tak 
więc zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicz-
nej17 „dokumentem urzędowym jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwa-
lona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w ro-
zumieniu przepisów KK, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego 
podmiotu lub złożona do akt sprawy”. Jak widać, definicja ta w swej istocie od-
powiada tej przyjętej w doktrynie, choć nie wyklucza on także dokumentu pod-
pisanego w formie elektronicznej. Aktem woli lub wiedzy będą, zatem decyzje 
administracyjne, umowy, zaświadczenia, plany, mapy, itp. podejmowane w spra-
wach publicznych.

13 B. Sygit, Kwestie dowodowe, s. 129.
14 B. Graczyk, Postępowanie, s. 112.
15 W. Broniewicz, Postępowanie, s. 213.
16 Tamże, s. 214.
17 T.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.
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Nieco szerszy charakter miała definicja zawarta w nieobowiązującej ustawie 
z 22.1.1991 r  o ochronie informacji niejawnych18, bowiem w sposób znaczący 
rozszerzała formę utrwalania informacji. Wedle art. 2 pkt 5 OchrInfNU z 1999 r. 
dokumentem była „każda utrwalona informacja niejawna, w szczególności na 
piśmie, mikrofilmach, negatywach i fotografiach, nośnikach do zapisów infor-
macji w postaci cyfrowej i na taśmach elektromagnetycznych, także w formie 
mapy, wykresu, rysunku, obrazu, grafiki, fotografii, broszury, książki, kopii, odpi-
su, wypisu, wyciągu i tłumaczenia dokumentu, zbędnego lub wadliwego wydru-
ku, odbitki, kliszy, matrycy i dysku optycznego, kalki, taśmy atramentowej, jak 
również informacja niejawna utrwalona na elektronicznych nośnikach danych”. 
Wprawdzie definicja ta odnosiła się do informacji niejawnych, a więc takich in-
formacji, którym nadano cechę niejawności, niemniej podane wyżej właściwo-
ści dokumentu odnosić można było do wszystkich dokumentów, a więc także 
tych utrwalanych i przetwarzanych w formie elektronicznej. W pełni natomiast 
odpowiadającą wymogom współczesności definicję dokumentu zawiera ustawa 
z 6.6.1997 r.  – Kodeks karny19, wedle którego (art. 115 § 14 KK) „Dokumentem 
jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane 
określone prawo albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód 
prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne”.

Definicje legalne wskazują zatem, że dotychczasowe doktrynalne rozumienie 
dokumentu winno ulec zmianie w kierunku jego poszerzenia, w szczególności 
w odniesieniu do swoistej cechy dokumentu, jaką jest wyrażenie myśli na piśmie, 
co współcześnie nie odpowiada ani podanym wyżej definicjom legalnym, ani po-
trzebom praktyki administracyjnej, która znaczącą część dokumentów przetwa-
rza w formie elektronicznej.

W postępowaniu dowodowym powszechnie wykorzystuje się także ksero-
kopie dokumentów, a więc dokumenty odwzorowane (powielone) metodą elek-
trofotograficzną. Kodeks postępowania administracyjnego nie posługuje się tym 
pojęciem, używa natomiast pojęcia „odpisu” dokumentu (art. 33 § 3, 73, 74 § 2, 
art. 119 § 3 KPA). Pojęcia te są w istocie do siebie zbliżone, a różnice pomiędzy 
nimi sprowadzają się jedynie do technicznego sposobu utrwalania treści (posta-
ci) dokumentu oryginalnego. Nie ulega jednak wątpliwości, że dokonując takiego 
odwzorowania dokumentu można dokonać jego sfałszowania, stąd w orzeczni-
ctwie sądowym przyznano kserokopii moc dokumentu oryginalnego wyłącznie 
wtedy, gdy jest ona uwierzytelniona20. Zaznaczyć trzeba, że stanowisko sądu na-

18 T.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.
19 Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.
20 Uchw. SN z 29.3.1994 r., III CZP 37/94, OSNC 1994, Nr 11, poz. 206. Podobne stanowisko 

zajął NSA w wyr. z 21.9.1999 r., III SA 7375/98, niepubl.

§ 2. Informacje będące w posiadaniu organu prowadzącego postępowanie
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wiązuje do przyjętego w doktrynie prawa karnego podziału dokumentów na do-
kumenty pierwotne i pochodne21. Dowodem pierwotnym jest dokument orygi-
nalny, natomiast zeskanowany obraz dokumentu, jego odpis, wtórnik, kserokopia 
(światłokopia), zdjęcie, itp. to dokumenty pochodne.

Na tle wykorzystywania w postępowaniu dowodowym dokumentów po-
chodnych, pojawia się więc niebezpieczeństwo fałszowania dokumentów, zwłasz-
cza tych przetwarzanych drogą elektroniczną. Należy przypomnieć, że aby doku-
ment urzędowy korzystał ze zwiększonej mocy dowodowej musi spełniać dwie 
przesłanki: musi być wydany przez uprawniony do tego organ (podmiot) oraz 
musi być sporządzony w przepisanej formie. Moc dowodowa dokumentu urzę-
dowego nie jest jednak bezwzględna. W razie wątpliwości, co do jego wiarygod-
ności, można co do faktów z niego wynikających, przeprowadzić inny dowód, 
stosownie do art. 76 § 3 KPA.

Organ administracyjny może ustalić sam nieprawdziwość dokumentu, może 
również korzystać z pomocy sądu. W tym drugim przypadku rozstrzygające 
znaczenie będzie miał prawomocny wyrok sądu, a nie samo prowadzenie po-
stępowania we sprawie np. fałszerstwa dokumentu22. Jak słusznie jednak zauwa-
ża B. Adamiak, rozwiązanie to zawiera lukę, bowiem nie uwzględnia się w nim 
wszystkich możliwych elementów fałszu dokumentu, ograniczając się jedynie do 
możliwości prowadzenia postępowania przeciwko treści dokumentu23. Zdarzyć 
się jednak może, że treść dokumentu będzie prawdziwa, natomiast sam doku-
ment, w sensie fizycznym, rozumiany jako rzecz, będzie sfałszowany. 

W prawie karnym rozróżnia się fałsz materialny i intelektualny dokumentu. 
W pierwszym przypadku mamy do czynienia z fizycznym zamachem na auten-
tyczność dokumentu, które polega „na sporządzeniu przedmiotu imitującego au-
tentyczny dokument, albo na dokonaniu zmian w autentycznym dokumencie”24. 
W tym znaczeniu fałszywym dokumentem jest dokument podrobiony – gdy zo-
stał sporządzony w całości na wzór dokumentu oryginalnego – lub przerobio-
ny, gdy na dokumencie oryginalnym dopisano określoną treść, przerobiono jego 
datę, podrobiono podpis osoby wystawiającej dokument itp. Fałsz intelektualny 
z kolei to poświadczenie nieprawdy. Przestępstwo to nie polega na sfałszowaniu 
dokumentu „w sensie fizycznym, lecz na wprowadzeniu do niego nieprawdziwej 
treści”25. Innymi słowy w autentycznym dokumencie stwierdza się nieprawdziwe 
fakty. Polegać to może np. na stwierdzeniu okoliczności niemających miejsca, na 

21 K. Marszał, Proces, s. 223.
22 Wyr. NSA z 25.6.1993 r., III SA 262/93, POP 1994, Nr 6, poz. 108.
23 B. Adamiak, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks, 2002, s. 378.
24 L. Gardocki, Prawo, s. 325.
25 Tamże, s. 326.
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zatajeniu części faktów, lub na przeinaczeniu określonych okoliczności faktycz-
nych. Nie ulega wątpliwości, że wykorzystywanie techniki komputerowej otwo-
rzy nowe problemy w zakresie stwierdzania fałszywości lub prawdziwości doku-
mentu utrwalonego, przetworzonego czy doręczonego w ten sposób. 

Jeszcze większych problemów z określaniem ich prawdziwości w postępo-
waniu wyjaśniającym, nastręczać będą tzw. dowody nienazwane, a wśród nich 
w szczególności dowody z płyt lub taśm dźwiękowych, a także z innych przyrzą-
dów utrwalających obrazy lub dźwięki, albo i obrazy i dźwięki26. 

Obok dokumentów urzędowych, w postępowaniu dowodowym występują 
także dokumenty prywatne. Wprawdzie KPA nie dzieli dokumentów na pub-
liczne i prywatne, posiłkowo zatem można w odniesieniu do tych dokumentów 
stosować regulację prawną zawartą w art. 245 ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks 
postępowania cywilnego27. Wedle tego przepisu dokument prywatny stanowi do-
wód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w doku-
mencie. Nie korzysta on ze szczególnej mocy dowodowej, moc dowodową ta-
kiego dokumentu można zatem przyrównać do zeznania świadka i podlega on 
swobodnej ocenie organu administracyjnego28. Nie ulega wątpliwości, że takie 
dokumenty mogą być również przetwarzane w formie elektronicznej. 

Do grupy informacji znanych organowi z urzędu należą również informacje 
o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie 
praw i obowiązków strony w postępowaniu administracyjnym. Przepis art. 9 KPA 
jest w tym względzie bardzo rygorystyczny i zobowiązuje organy administracji 
do należytego i wyczerpującego informowania o tym stron, a także do czuwania 
by strony – i co ważne – oraz inne osoby uczestniczące w postępowaniu (a więc 
świadkowie, biegli itd.) nie poniosły szkody z powodu nieznajomości przepisów 
prawa. By tak się nie stało organy administracji są zobowiązane do udzielania 
tym podmiotom niezbędnych wyjaśnień i wskazówek. Należy też dodać, że regu-
ła ta stanowi wyjątek od powszechnie stosowanej zasady w innych gałęziach pra-
wa, zasady „ nieznajomość prawa szkodzi”29. Obok art. 9 KPA, zasadę udzielania 
informacji faktycznej i prawnej stronom i innym uczestnikom postępowania re-
alizuje wiele przepisów szczegółowych kodeksu. Zaliczyć do nich należy przede 
wszystkim te, które zawierają różnego rodzaju pouczenia np. o możliwości złoże-
nia odwołania, o skutkach niezastosowania się do wezwania, o obowiązku uzu-
pełnienia treści podania, o przekazaniu wniosku organowi właściwemu, o moż-
liwości przywrócenia terminu, o skutkach nieobecności na rozprawie, jak też te, 

26 G. Łaszczyca, [w:] G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Postępowanie, s. 555.
27 T.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.
28 W. Chróścielewski, J.P. Tarno, Postępowanie, s. 100.
29 Por. Z. Duniewska, Ignorantia iuris, passim.
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które umożliwiają stronie sprawdzenie, w jakim stadium znajduje się postępo-
wanie i kiedy będzie wydana decyzja, jakie są ewentualne przyczyny przedłuża-
jącego się postępowania itp. W literaturze podkreśla się, że informacje udzielane 
stronom winny być jasne i zrozumiałe, by nie rodziły jakichkolwiek wątpliwości 
interpretacyjnych30.

Fakty znane organowi z urzędu należy zakomunikować stronie przed wyda-
niem decyzji administracyjnej. Winno to nastąpić najpóźniej w takim terminie, 
aby strona mogła ustosunkować się nie tylko do zebranych w sprawie dowodów, 
ale także do faktów znanych organowi z urzędu. Wprawdzie strona nie może żą-
dać od organu, by ten udowodnił fakty znane mu z urzędu, niemniej jak słusznie 
zauważa W. Dawidowicz, nie uchyla to jednak prawa strony „do przedstawienia 
dowodu przeciwko istnieniu tych faktów, nie można bowiem wykluczyć, że fakty 
znane z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie oparte są na błędnej in-
formacji”31. Dotyczy to zwłaszcza danych znajdujących się w zbiorach podlegają-
cych aktualizacji32. W tej sytuacji strona ma prawo żądać uzupełnienia niekom-
pletnych lub nieprawdziwych danych, mimo, że organ winien to czynić z urzędu. 
Zagadnienie to wiąże się także z charakterem (rodzajem) jawności takiego reje-
stru. Z jednej strony może to być tzw. jawność formalna, rozumiana jako prawne 
zagwarantowania każdemu, bądź określonym osobom, dostępu do rejestru w ce-
lu poznania zawartych w nim informacji, albo jawność materialna, której istota 
polega na związaniu z istniejącym wpisem bądź jego brakiem określonych skut-
ków prawnych33. W tym ostatnim znaczeniu oznacza to przyjęcie, że wszelkie 
ujawnione w rejestrze dane są zgodne z rzeczywistym stanem prawnym.

§ 3. Informacje pochodzące od stron postępowania

Drugą grupę stanowią informacje, które zobowiązana jest dostarczyć stro-
na lub strony uczestniczące w postępowaniu. Zaliczyć do niej można informa-
cje zawarte w treści podania, przedstawiane przez stronę w trakcie postępowa-
nia wyjaśniającego (są nimi różnego rodzaju dowody), jak również informacje 

30 G. Łaszczyca, [w:] G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Postępowanie, s. 121 i n.
31 W. Dawidowicz, Postępowanie, s. 170.
32 Por art. 22 ust. 1 ustawy z 17.5.1998 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 

z 2015 r. poz. 520), wedle którego ewidencję gruntów i budynków prowadzą starostowie. Wpraw-
dzie art. 23 PrGeodKart zobowiązuje właściwe organy do przysyłania staroście odpisów prawo-
mocnych decyzji, orzeczeń i aktów notarialnych, z których wynikają zmiany danych objętych 
ewidencją w terminie 30 dni od ich sporządzenia lub uprawomocnienia się, niemniej nie można 
wykluczyć, iż czynności te będą wykonywane nierzetelnie.

33 T. Stawecki, Jawność, s. 219.
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o charakterze porządkowym, niemające wpływu na treść rozstrzygnięcia np. do-
tyczące zmiany adresu zamieszkania. Jak z tego widać podstawowe znaczenie 
mają w tym względzie informacje zawarte w treści podania jak i dostarczone 
w trakcie procesu administracyjnego. Gdy idzie o formę dostarczanych infor-
macji to KPA wprowadza w tym względzie zasadę ograniczonego formalizmu 
pozwalającą na umieszczenie w treści podania jedynie elementów niezbędnych, 
które zresztą wymienia w art. 63 ust. 2. Wyjątkiem od tej zasady jest obowią-
zek dostarczenia informacji wymaganych przez przepisy szczególne. W razie nie 
dostarczenia organowi administracji wymaganych przez przepisy szczególne in-
formacji, ma on obowiązek wezwać stronę by w ciągu 7 dni od otrzymania we-
zwania uzupełniła treść podania, wraz z pouczeniem, że nie usunięcie tych bra-
ków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania34. Zaznaczyć trzeba, że 
wspomniany wyżej termin 7-dniowy ma charakter wyłącznie instrukcyjny i jego 
przekroczenie nie rodzi skutków prawnych dla strony, poza przesunięciem ter-
minu do załatwienia sprawy. Istotne jest również to, że organ nie może żądać od 
strony informacji, które znajdują się w jego posiadaniu lub możliwych do usta-
lenia na podstawie danych, którymi rozporządza, o czym także była już mowa 
wyżej. Należy także podkreślić, że raz dostarczone informacje organowi, mogą 
być przez niego wykorzystywane wielokrotnie, o ile potwierdzają określony stan 
prawny lub stan faktyczny.

Ważnych informacji może dostarczyć przesłuchanie strony lub stron postę-
powania (art. 86 KPA). Przesłuchanie strony jest środkiem dowodowym o cha-
rakterze uzupełniającym, zatem w żadnym razie nie może być to jedyny środek 
dowodowy, jaki organ przeprowadził w postępowaniu wyjaśniającym. Ten śro-
dek dowodowy może być zastosowany po spełnieniu łącznie dwóch przesłanek: 
wyczerpaniu innych środków dowodowych lub ich braku w ogóle oraz gdy po-
zostały niewyjaśnione fakty istotne dla wyjaśnienia sprawy35. Przesłanka pierw-
sza wskazuje na wyjątkowy charakter tego środka dowodowego. Można go zasto-
sować wyłącznie wtedy, gdy wszystkie inne dostępne prawnie środki dowodowe 
zostały już wykorzystane. Jeżeli zatem organ nie wykorzystał tych dowodów, za-
stosowanie omawianego środka jest błędem procesowym także z tego powodu, 
iż jest niejako „skażony” brakiem zachowania zasady prawdy obiektywnej. Stro-
na postępowania, choć jest niewątpliwie najlepiej zorientowana w swojej sytua-
cji faktycznej, zawsze będzie starać się — i jest to zachowanie zupełnie natural-
ne — wskazywać wyłącznie na takie fakty, które z jej punktu widzenia mają na 
celu przysporzenia jej jak najwięcej korzyści36. Sytuacji takiej w każdym razie nie 

34 R. Hauser, Podania w kodeksie postępowania administracyjnego, s. 90 i n.
35 B. Adamiak, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks, 2002, s. 402.
36 A. Wiktorowska, [w:] M. Wierzbowski (red.), Postępowanie, s. 115.
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można wykluczyć. Strona będąca źródłem dowodowym jest bezpośrednio zain-
teresowana rozstrzygnięciem swojej sprawy, tak więc przeprowadzając ten do-
wód organ administracyjny winien rozpatrywać jej zeznania w łączności z po-
zostałymi dowodami. 

Druga przesłanka nawiązuje do regulacji zawartej w art. 77 § 1 KPA, która 
zobowiązuje do zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego. Zatem 
tylko wyjątkowo można poprzestać na zastosowaniu tego środka dowodowego 
w sytuacji, gdy innych dowodów przeprowadzić nie można z powodu ich braku, 
a jednocześnie pozostały niewyjaśnione istotne dla rozstrzygnięcia sprawy oko-
liczności, bez których nie można ustalić stanu faktycznego zgodnego z rzeczy-
wistością.

W postępowaniu dowodowym może niekiedy dochodzić do zacierania się 
różnic między przesłuchaniem strony a przyjmowaniem od niej wyjaśnień, lub 
wypowiedzi uzupełniających, składanych w odniesieniu do zgromadzonego już 
wcześniej materiału dowodowego, albo w trakcie przeprowadzania poszcze-
gólnych środków dowodowych. Wyjaśnienia te nie są środkiem dowodowym, 
a jedynie realizacją zasady czynnego udziału w każdym stadium postępowania 
(art. 10 KPA), prowadzonego bądź to w tzw. formie gabinetowej, bądź z wyko-
rzystaniem rozprawy administracyjnej (art. 95 § 1 KPA). Wyjaśnienia strony 
przyczyniają się też do usystematyzowania (uporządkowania) zgromadzonego 
materiału dowodowego, nie mogą natomiast być traktowane jako odrębny śro-
dek dowodowy37.

Przepisy KPA nie regulują formy przesłuchania strony, dopuszczalna jest 
więc forma pisemna bądź ustna. Forma ustna wymaga sporządzenia protokołu 
(art. 67 § 2 pkt 2 KPA). Do przesłuchania stron stosuje się odpowiednio przepi-
sy dotyczące świadków, z wyłączeniem jednak przepisów o środkach przymusu. 
Te ostatnie należy rozumieć szeroko, a więc dotyczy to nie tylko środków wymie-
nionych w art. 88 § 1 KPA, ale również tych wynikających z ustawy o postępowa-
niu egzekucyjnym w administracji. Przed przesłuchaniem stronę należy jednak 
uprzedzić o prawie odmowy odpowiedzi na pytanie oraz o odpowiedzialności za 
fałszywe zeznania. Nie ma natomiast potrzeby pouczania strony o prawie odmo-
wy zeznań, bowiem pouczenie takie byłoby bezprzedmiotowe, gdyż strona nie 
występuje w postępowaniu w charakterze świadka.

37 Zob. wyr. NSA z  2.7.1997 r., SA/Łd 3192/95, niepubl.
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§ 4. Informacje pochodzące od innych uczestników 
postępowania

Wreszcie trzecia grupa informacji, które wykorzystywane są w postępowaniu 
administracyjnym to informacje dostarczane przez świadków, biegłych, i inne 
osoby lub organy (organizacje społeczne) biorące udział w postępowaniu. O ich 
udział w tym procesie wnosić może zarówno strona jak i organ prowadzący po-
stępowanie. Pewne ograniczenia dotyczą jedynie świadków, tutaj bowiem KPA 
wyraźnie określa kategorię osób, które świadkami być nie mogą (art. 82 KPA). 
Innymi osobami uczestniczącymi w postępowaniu mogą być przedstawiciele 
albo pełnomocnicy stron, jednak w stosunku do nich stosuje się przepisy tak 
jak do stron, a jedynym ograniczeniem w stosunku do pełnomocnika jest po-
siadanie zdolności do czynności prawnych oraz dołączenie pełnomocnictwa do 
akt sprawy. Gdy idzie natomiast o organizacje społeczne, to ich udział w postę-
powaniu uzależniony jest od zgody organu prowadzącego postępowanie, który 
bada czy cele statutowe danej organizacji są zbieżne z przedmiotem postępo-
wania i czy przemawia za tym interes społeczny (art. 31 KPA). Gdy organizacja 
społeczna nie uczestniczy w postępowaniu, może za zgodą organu administra-
cyjnego przedstawić temu organowi swój pogląd w sprawie, wyrażony w uchwale 
lub oświadczeniu jej organu statutowego. Wreszcie informacje dostarczane przez 
inne organy administracyjne dotyczą spraw, gdzie wyraźny przepis prawa naka-
zuje zasięgnięcia ich opinii (stanowiska w sprawie – art. 106 KPA), bądź w trak-
cie postępowanie administracyjnego organ będzie zmuszony do zwrócenia się 
do innego organu lub sądu o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego, bez któ-
rego dalsze prowadzenie postępowanie nie będzie możliwe ze względu na brak 
właściwości do rozstrzygnięcia tego zagadnienia we własnym zakresie (art. 100 
KPA). Jedynie w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych zagrożeniem dla życia 
i zdrowia ludzi lub wyjątkowo ważnym interesem strony, KPA zezwala na omi-
nięcie tej procedury, z tym jednakże zastrzeżeniem, że gdy później okaże się, iż 
zostało ono rozstrzygnięte odmiennie od tego, co zrobił organ właściwy albo sąd, 
to stanowi to podstawę do wznowienia postępowania (art. 145 § 1 pkt 7 KPA).

Przedstawione wyżej rozważania wskazują, na konieczność istnienia spraw-
nego systemu przetwarzania informacji w procesie administracyjnym. Nale-
ży przypuszczać, że w znaczącym stopniu system ten wpłynie na przyspiesze-
nie i uproszczenie tego procesu, zwłaszcza w fazie postępowania wyjaśniającego. 
Powstaje jednak wątpliwość, czy obowiązujące przepisy prawa nie stanowią ba-
riery w racjonalnym wykorzystaniu nowoczesnych technik przetwarzania infor-
macji. Należy, zatem stwierdzić, że dotychczasowa regulacja w tym zakresie nie 
stanowiła takiej przeszkody, choć nie jest to regulacja w pełni odpowiadająca po-

§ 4. Informacje pochodzące od innych uczestników postępowania
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trzebom współczesności i budząca wątpliwości interpretacyjne. Stwierdzić jed-
nak należy, że niektóre przepisy KPA umożliwiały od dawna stosowanie nowo-
czesnych technik np. w zakresie przesyłania informacji, a ostatnie nowelizacje 
KPA uczyniły tę ustawę w pełni nowoczesną38.

38 Por. ustawę z 10.1.2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 183).
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Rozdział II. Dostęp do akt spraw 
w postępowaniu administracyjnym 

ogólnym a ustawa o dostępie do 
informacji publicznej

dr Joanna Wyporska-Frankiewicz

§ 1. Zagadnienia wprowadzające

I. Akta sprawy i ich znaczenie
Postępowanie administracyjnej ogólne prowadzone jest w oparciu o przepisy 

obowiązującego prawa – KPA, a ustalenia poczynione w jego toku i stanowiące 
podstawę rozstrzygnięcia gromadzone są w aktach sprawy. Należy bowiem za-
znaczyć, że w postępowaniu administracyjnym obowiązuje zasada pisemności1 
zaliczana  do  tzw.  zasad  techniczno-procesowych2–  statuowana  w art. 14  KPA. 
Zasada  ta  oznacza,  że  sprawy  co  do  zasady  należy  załatwiać  w formie  pisem-
nej  lub w formie dokumentu elektronicznego doręczanego  środkami komuni-
kacji elektronicznej3. Ustawodawca przewidział wprawdzie również wyjątki od 
tej reguły – zgodnie z art. 14 § 2 KPA „Sprawy mogą być załatwiane ustnie, gdy 
przemawia za tym interes strony, a przepis prawa nie stoi temu na przeszkodzie. 
Treść  oraz  istotne  motywy  takiego  załatwienia  powinny  być  utrwalone  w ak-
tach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji”– niemniej jed-
nak  także  w przypadku,  gdy  sprawa  będzie  załatwiana  ustnie  istnieje  obowią-
zek utrwalenia zarówno treści jak i istotnych motywów takiego jej załatwienia, 

1 Trzeba zaznaczyć, że zasada ta nie była znana na gruncie przepisów proceduralnych 
obowiązujących w okresie międzywojennym – wręcz przeciwnie traktowana ona była jako 
wyjątek, a zasadą była ustność wyprowadzana z art. 44 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo-
spolitej z 22.3.1928 r. o postępowaniu administracyjnym (Dz.U. Nr 36, poz. 341). Zob. również 
J. Ronowicz, Zasady postępowania, s. 149 i 152 oraz wskazana tam literatura przedmiotu.

2B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie, s. 35.
3 Chodzi o dokument elektroniczny w rozumieniu przepisów InfDziałZadPublU. 
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a co  za  tym  idzie  fakt  ten  nie  spowoduje  wyłączenia  obowiązku  sporządzenia 
akt sprawy4. Należy podkreślić, że zasada pisemności nie odnosi się jedynie do 
czynności kończącej postępowanie, ale obejmuje cały przebieg postępowania– 
począwszy od jego wszczęcia, przez postępowanie wyjaśniające oraz oczywiście 
czynność je kończącą, a więc decyzję administracyjną. Zatem w formie pisem-
nej należy utrwalić w aktach sprawy wszystkie czynności procesowe składające 
się  na  jej  załatwienie,  w tym  również  czynności  dokonywane  ustnie5.  Z uwagi 
na powyższe należy więc uznać, że w postępowaniu administracyjnym zawsze 
obowiązuje zasada pisemności, przy czym możliwe jest – w określonych przez 
ustawodawcę  przypadkach–  zastosowanie  jej  uproszczonej  formy.  To  właśnie 
obowiązywanie  w postępowaniu  administracyjnym  zasady  pisemności  zapew-
nia tworzenie w toku postępowania akt sprawy, a więc dokumentacji przebiegu 
czynności dokonywanych przez organ administracji  i stronę, przez utrwalenie 
treści podjętych czynności6. Jednak realizacja tej zasady w praktyce może pole-
gać, albo na gromadzeniu w aktach sprawy dokumentów pisemnych przedłożo-
nych w toku postępowania jak i sporządzonych w jego trakcie (np. protokołów 
czy adnotacji z przeprowadzonych czynności), albo na sporządzaniu dokumen-
tów  w formie  elektronicznej  nie  ulega  bowiem  wątpliwości,  że  i one  stanowią 
praktyczną realizację zasady pisemności7.

Należy podkreślić, że akta sprawy pełnią bardzo  istotną rolę – poza doku-
mentowaniem  przebiegu  postępowania  dają  bowiem  możliwość  jego  odtwo-
rzenia,  a także  skontrolowania  poprawności  czynności  procesowych  przez 
organ nadzoru oraz sąd administracyjny8. Trzeba bowiem zaznaczyć, że „pra-
widłowy przebieg postępowania odwoławczego,  jak  też nadzór w toku  instan-
cji  administracyjnych  zależą  w zasadniczym  zakresie  od  istnienia  akt  sprawy 
tworzonych  tradycyjnie  lub  technikami  informatycznymi  wskutek  obowiązy-
wania zasady pisemności. Kontrola sądowa decyzji administracyjnych, jako ro-
dzaj kontroli następczej, jest wykonywana z wykorzystaniem akt sprawy admi-
nistracyjnej  w celu  oceny  prawidłowości  postępowania  administracyjnego”9. 
Fakt  ten potwierdzają przepisy prawa. Zgodnie bowiem z treścią art. 133 KPA 
organ  administracji  publicznej,  który  wydał  decyzję  obowiązany  jest  przesłać 
odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu, a ten z kolei może 
jedynie przeprowadzić – na żądanie strony lub z urzędu – dodatkowe postępo-

4B. Adamiak, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks, 2012, s. 84.
5 Tamże, s. 83. 
6B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie, s. 43.
7 Szerzej na temat dokumentu elektronicznego zob. G. Sibiga, Komunikacja elektroniczna, 

passim, a w szczególności, s. 51–55.
8B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie, s. 180.
9 Tamże, s. 43. 
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wanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie, albo zlecić prze-
prowadzenie tego postępowania organowi, który wydał decyzję (art. 136 KPA). 
Z kolei przepis art. 54 § 2 ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi10 stanowi, że organ którego działanie, bezczynność 
lub  przewlekłe  prowadzenie  postępowania  jest  przedmiotem  skargi  –  przeka-
zuje  skargę  sądowi  wraz  z aktami  sprawy  i odpowiedzią  na  skargę.  A  w myśl 
art. 133 § 1 PrPostSA sąd wydaje wyrok po zamknięciu rozprawy na podstawie 
akt sprawy, chyba że organ nie wykonał obowiązku, o którym mowa w art. 54 
§ 2  PrPostSA11.  W orzecznictwie  podkreśla  się  wręcz,  że:  „podstawą  orzeka-
nia sądu są akta sprawy administracyjnej (…), co skutkuje tym, iż rozpoznanie 
skargi przez sąd administracyjny następuje z uwzględnieniem stanu faktyczne-
go i prawnego istniejącego w dacie wydania kwestionowanego aktu”12.

Należy zauważyć, że mimo iż akta sprawy spełniają bardzo ważną rolę usta-
wodawca nie zawarł w przepisach KPA definicji legalnej tego pojęcia –co trzeba 
uznać za dość poważny mankament tej regulacji prawnej. W doktrynie podkre-
śla się bowiem, że mimo iż „pojęcie to wydaje się mieć charakter ściśle technicz-
ny, to jednak jego definicja ma bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia re-
alizacji  prawa  dostępu  do  akt  postępowania  i –  szerzej  –  prawa  do  obrony”13. 
Równocześnie należy zauważyć, że problematyce tej nie poświecono w literatu-
rze przedmiotu zbyt wiele uwagi. Najczęściej wskazuje się, że akta sprawy two-
rzą  protokoły  i adnotacje  wraz  z innymi  dokumentami  –  dającymi  możliwość 
odtworzenia  przebiegu  postępowania  oraz  skontrolowania  podjętych  czynno-
ści zarówno przez organ nadzoru, jak i sąd administracyjny14. Zatem pod poję-
ciem akt sprawy należy rozumieć utrwalony na piśmie przebieg sprawy – a więc 
wszystko co dotyczy jej załatwienia15. Przy czym przebieg postępowania może 
być również utrwalony w formie elektronicznej16. Nie może przy tym ujść uwa-
dze definicja akt sprawy jaka wynika z rozporządzenia Prezesa RM z 18.1.2011 r. 

10T.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm., dalej jako: PrPostSA.
11 Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 55 § 1 PrPostSA „W razie niezastosowania się do obo-

wiązków, o których mowa w art. 54 § 2, sąd na wniosek skarżącego może orzec o wymierzeniu 
organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6. (…)”, a co więcej w myśl art. 55 § 2 
PrPostSA „Jeżeli organ nie przekazał sądowi skargi mimo wymierzenia grzywny, sąd może na 
żądanie skarżącego rozpoznać sprawę na podstawie nadesłanego odpisu skargi, gdy stan fak-
tyczny i prawny przedstawiony w skardze nie budzi uzasadnionych wątpliwości”.

12 Wyr. WSA w Gorzowie Wlkp. z 8.10.2014 r., II SA/Go 432/14, Legalis.
13 Na fakt ten zwraca się uwagę w doktrynie – zob. M. Błachucki, Dostęp, s. 139 i 149.
14B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie, s. 180.
15B. Graczyk, Postępowanie, s. 35 – za M. Błachuckim, Dostęp, s. 139.
16 Tym samym, więc definicja, zgodnie z którą „akta sprawy administracyjnej to uporząd-

kowany chronologicznie, ponumerowany, zszyty lub spięty zbiór materiałów (dowodowych, 
procesowych i innych) zebranych (…) w danej sprawie, zgromadzonych w jednej teczce, ozna-

§ 1. Zagadnienia wprowadzające
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w sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych  wykazów  akt  oraz 
instrukcji  w sprawie  organizacji  i zakresu  działania  archiwów  zakładowych17. 
Zgodnie z § 2 pkt 1 InstrKanR pod pojęciem akt sprawy należy rozumieć „do-
kumentację, w szczególności tekstową, fotograficzną, rysunkową, filmową, mul-
timedialną, zawierającą informacje potrzebne przy rozpatrywaniu danej sprawy 
oraz odzwierciedlającą przebieg jej załatwiania i rozstrzygania”. 

Należy podkreślić, że statuowana w przepisach KPA zasada pisemności speł-
nia  przede  wszystkim  rolę  gwarancyjną,  a zamysł  ustawodawcy  zeń  związany 
znalazł rozwinięcie w dalszych przepisach KPA, w szczególności wskazać nale-
ży na przepisy rozdziału 2 KPA pt. „Metryki, protokoły i adnotacje”. Przy czym 
podstawowe znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy będą miały protokoły, usta-
wodawca wskazał bowiem iż zwięzły protokół należy sporządzić z każdej czyn-
ności mającej istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba że została ona 
w inny sposób utrwalona na piśmie (art. 67 § 1 KPA). Równocześnie zastrzeżo-
no – art. 72 KPA – że czynności organu administracji publicznej, z których nie 
sporządza się protokołu, a które mają znaczenie dla sprawy  lub toku postępo-
wania,  utrwala  się  w aktach  w formie  adnotacji  podpisanej  przez  pracownika, 
który dokonał  tych czynności. Regulacja  ta  została uzupełniona obowiązkiem 

czonych sygnaturą” – nie do końca przystaje do obecnej regulacji prawnej, zob. B. Sygit, Akta 
sprawy, s. 25.

17 Dz.U. Nr 14, poz. 67 ze sprost. Należy przy tym zaznaczyć, że z załącznika Nr 1 Instr-
KanR pt. „Instrukcja kancelaryjna” wynika, iż dokumentacja nadsyłana i składana w podmiocie 
oraz w nim powstająca dzieli się ze względu na sposób jej rejestrowania i przechowywania na: 
1) tworzącą akta spraw; 2) nietworzącą akt spraw (§ 4 załącznika Nr 1 InstrKanR). Przy czym 
dokumentacja tworząca akta spraw to dokumentacja, która została przyporządkowana do spraw 
i otrzymała znak sprawy. Ten z kolei – znak sprawy – to stała cecha rozpoznawcza całości akt 
danej sprawy (§ 5 załącznika Nr 1 InstrKanR). Natomiast dokumentacja nietworząca akt spraw 
to dokumentacja, która nie została przyporządkowana do sprawy, a jedynie do klasy z wykazu 
akt i mogą ją w szczególności stanowić: „1) zaproszenia, życzenia, podziękowania, kondolencje, 
jeżeli nie stanowią części akt sprawy; 2) niezamawiane przez podmiot oferty, które nie zostały 
wykorzystane; 3) publikacje (dzienniki urzędowe, czasopisma, katalogi, książki, gazety, afisze, 
ogłoszenia) oraz inne druki, chyba że stanowią załącznik do pisma; 4) dokumentacja finansowo-
księgowa, w szczególności rachunki, faktury,  inne dokumenty księgowe; 5)  listy obecności; 
6) karty urlopowe; 7) dokumentacja magazynowa; 8) środki ewidencyjne archiwum zakłado-
wego; 9) dane w systemach teleinformatycznych dedykowanych do realizowania określonych, 
wyspecjalizowanych zadań, w szczególności dane w systemu udostępniającym automatyczne 
dane z określonego rejestru, dane przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
automatycznie tworzące rejestr; 10) rejestry i ewidencje, w szczególności środków trwałych, 
wypożyczeń sprzętu, materiałów biurowych, zbiorów bibliotecznych” (§ 6 załącznika Nr 1 
InstrKanR). Należy też zaznaczyć, że akta sprawy zgodnie z instrukcją kancelaryjną mogą być 
tworzone w systemie tradycyjnym lub w systemie EZD (zob. chociażby § 8 i 9 załącznika Nr 1 
InstrKanR).
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tworzenia metryki sprawy18, przy czym sama metryka ma jedynie znaczenie po-
rządkujące19 – zgodnie bowiem z art. 66a § 2 KPA wskazuje się w niej wszystkie 
osoby, które uczestniczyły w podejmowaniu czynności w postępowaniu admi-
nistracyjnym oraz określa się wszystkie podejmowane przez te osoby czynności 
wraz  z odpowiednim  odesłaniem  do  dokumentów  zachowanych  w formie  pi-
semnej  lub elektronicznej określających  te czynności20. W doktrynie wskazuje 
się wręcz, że metryka jest rejestrem czynności w postępowaniu administracyj-
nym, nie ma ona „waloru dokumentu  (urzędowego) ani nie  stanowi dowodu, 
w szczególności zaś nie zastępuje dowodu z dokumentów, do których odsyła”21. 
Metryka nie stanowi, więc utrwalenia na piśmie czynności organu administracji 
publicznej, to bowiem jest przedmiotem protokołów i adnotacji.

Zatem sporządzone w toku postępowania protokoły, adnotacje oraz inne za-
łączone  dokumenty  –  a więc  materiały  w oparciu,  o które  organ  administracji 
rozstrzyga, stanowią  jej akta, które mają podstawowe znaczenie dla rozstrzyg-
nięcia sprawy –zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji, a także dla kon-
troli  podejmowanych  przez  administrację  działań  przez  sądy  administracyj-
ne.  Akta  sprawy  mają  również  nie  małe  znaczenie  dla  strony  postępowania. 
Ustawodawca zagwarantował jej bowiem możliwość wypowiedzenia się, przed 
wydaniem  decyzji,  co  do  zebranych  dowodów  i materiałów  oraz  zgłoszonych 
żądań, określając to prawo w jednej z zasad ogólnych postępowania administra-
cyjnego–  zasadzie  czynnego  udziału  stron  w postępowaniu  (art. 10  § 1  KPA) 
zaliczanej  do  jednej  z pierwotnych  zasad  idei  stosowania  prawa22.  Co  więcej, 
z art. 81 KPA wynika, iż „Okoliczność faktyczna może być uznana za udowod-
nioną,  jeżeli  strona miała możliwość wypowiedzenia się co do przeprowadzo-
nych dowodów, chyba że zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 10 § 2”, 
a tym samym umożliwiono jej dostęp do akt sprawy w których to utrwalone są 
okoliczności  faktyczne ustalone w toku postępowania. Równocześnie na orga-

18 Ustawą z 15.7.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz 
ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 186, poz. 1100), która weszła w życie 7.3.2012 r., 
wprowadzono do KPA art. 66a.

19 Zob. szerzej J. Wyporska-Frankiewicz, Metryka sprawy, s. 176–185; a także J. Kornecki, 
Metryka sprawy, passim; A. Wróbel, Komentarz aktualizowany do art. 66a.

20 Wzór oraz sposób prowadzenia metryki sprawy, jak również rodzaje spraw, w których 
obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony ze względu na nieproporcjonalność 
nakładu środków koniecznych do prowadzenia metryki w stosunku do prostego i powtarzalnego 
charakteru tych sprawy określają rozporządzenia MAC z 6.3.2012 r. w sprawie wzoru i sposobu 
prowadzenia metryki sprawy (Dz.U. z 2012 r. poz. 250) oraz rozporządzenie MAC z 9.3.2012 r. 
w sprawie rodzaju spraw, w którym obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony 
(Dz.U. z 2012 r. poz. 269). 

21A. Wróbel, Komentarz aktualizowany do art. 66a, pkt 16.
22 Zob. B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie, s. 35.

§ 1. Zagadnienia wprowadzające
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nie  administracji  ciąży  obowiązek  należytego  i wyczerpującego  informowania 
stron nie tylko o okolicznościach prawnych, ale i faktycznych, które mogą mieć 
wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowa-
nia administracyjnego – wśród zasad kultury administrowania znalazła się bo-
wiem  zasada  udzielania  informacji  faktycznej  i prawnej  stronie  –  art.  9  KPA. 
A tym samym ustawodawca bardzo wyraźnie zastrzegł, że dostęp do informacji 
faktycznej ma jedynie strona postępowania. 

II. Kodeksowa regulacja dostępu do akt sprawy
Wynikające  z zasady  ogólnej  czynnego  udziału  stron  w postępowaniu  pra-

wo znalazło swoje rozwinięcie w wielu przepisach KPA, w tym również w prze-
pisach  normujących  dostęp  do  akt  sprawy  tj. art. 73  i 74  KPA  (rozdział  3. 
Udostępnianie akt, w Dziale II. Postępowanie). Można wręcz wskazać, że dostęp 
do  akt  sprawy  stanowi  jedną  z konsekwencji  obowiązywania  w postępowaniu 
administracyjnym zasady  jawności postępowania wobec  stron, która ma swo-
je źródło przede wszystkim właśnie w zasadzie czynnego udziału stron w postę-
powaniu (art. 10 KPA) oraz zasadzie budzenia zaufania obywateli do organów 
państwa  (art. 8 KPA). Przy czym dostęp  strony do gromadzonych materiałów 
i dokumentów  jest  szeroki,  jego granice wyznacza ochrona  informacji niejaw-
nych – zgodnie art. 74 § 1 KPA „Przepisu art. 73 nie stosuje się do akt sprawy 
zawierających  informacje  niejawne  o klauzuli  tajności  tajne  lub  ściśle  tajne, 
a także  do  innych  akt,  które  organ  administracji  publicznej  wyłączy  ze wzglę-
du  na  ważny  interes  państwowy”.  Tym  samym  ustawodawca  bardzo  wyraźnie 
odróżnił wyłączenie od przeglądania przez stronę akt sprawy objętych klauzulą 
„tajne” lub „ściśle tajne”23– tutaj skutek następuje z mocy prawa24, od tych, które 
podlegają wyłączeniu dla ochrony ważnego interesu państwowego – tutaj organ 
administracji musi poczynić odpowiednie ustalenia,  stwierdzając,  że  zachodzi 
potrzeba ochrony ważnego interesu państwowego. Przy czym – na co zwraca się 
uwagę w doktrynie – pojęcie ważnego interesu państwowego „wymaga indywi-
dualizacji, skonkretyzowania, w każdym przypadku jego zastosowania przy roz-
patrywaniu uprawnień strony do wglądu do akt sprawy. (...) W treści przepisu 
występuje ono w liczbie pojedynczej, a wobec tego chodzi nie o wszelkie ważne 
interesy państwowe,  lecz o konkretnie wskazany w odniesieniu do danej  spra-

23 Na temat tych pojęć zob. szerzej np. A. Krawczyk, Regulacja prawna ograniczeń jawności, 
passim, a w szczególności, s. 63–64.

24 Należy zauważyć, że takie akta muszą być opatrzone klauzulami: tajne lub ściśle tajne, 
a więc określającymi ich stopień tajności (art. 5 ust. 1 i 2 OchrInfNU), a dostęp do nich mogą 
mieć wyłącznie osoby, które zostały doń dopuszczone. 
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wy”25. Tym samym, więc ustawodawca przewidział, że w sprawie może ujawnić 
się również inny nieznany interes doraźny zakwalifikowany jako ważny w danej 
sytuacji,  a jego ochronę –zapewnia organ administracji –  to on bowiem usta-
la, które akta czy też ich część nie powinny być jawne dla stron, gdy tymczasem 
w przypadku informacji tajnych i ściśle tajnych wyłączone będzie to, co jest opa-
trzone klauzulą tajności26. Należy jednak zauważyć, że regulacja ta – art. 74 § 1 
in fine KPA– budzić może uzasadnione wątpliwości27. Zatem od zasady, zgod-
nie z którą strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich nota-
tek, kopii lub odpisów istnieją wyjątki, nie ulega jednak wątpliwości, że ochrona 
różnych informacji niejawnych leży w interesie państwa prawa. Należy podkre-
ślić, że skoro prawo dostępu do akt sprawy ustawodawca zastrzegł – i to bardzo 
wyraźnie – wyłącznie dla strony to w postępowaniu administracyjnym nie obo-
wiązuje  zasada  jawności,  która  jest  kluczową  zasadą  postępowań  sądowych28. 
Postępowanie administracyjne jest bowiem jawne jedynie w stosunku do stron 
(podmiotów  na  prawach  strony)  oraz  osób  które  je  reprezentują  (przedstawi-
cieli, pełnomocników), a na organach administracji ciąży obowiązek  informo-
wania  ich  o ustalonych  w toku  postępowania  i utrwalonych  w aktach  sprawy 
okolicznościach faktycznych. Fakt ten wynika z treści art. 73 § 1 KPA – zgodnie 
z którym „Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, 
kopii  lub  odpisów.  Prawo  to  przysługuje  również  po  zakończeniu  postępowa-
nia”29. A zatem prawo to nie zostało ograniczone tylko do wglądu w akta spra-
wy, ale obejmuje również sporządzanie notatek, kopii lub odpisów z tychże akt. 
Zastrzeżono  przy  tym  wyraźnie,  że  prawo  wglądu  w akta  sprawy,  sporządza-
nia z nich notatek, kopii30  i odpisów31  jest realizowane w lokalu organu admi-
nistracji publicznej w obecności  jego pracownika  (art. 73 § 1a KPA). Ponadto, 
począwszy od 17.6.2010 r. organ może zapewnić stronie dostęp do pism – spo-
rządzonych  w formie  dokumentu  elektronicznego  wnoszonych  do  organu  ad-
ministracji  publicznej  lub  przez  niego  doręczanych  –  w swoim  systemie  tele-

25J. Borkowski, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks, 2012, s. 331.
26 Tamże.
27 Regulacja ta wprowadzając uznaniową przesłankę zamykającą stronie dostęp do akt sprawy, 

ogranicza jej tym samym prawo do obrony swoich praw w postępowaniu administracyjnym.
28 Zob. art. 45 ustawy z 2.4.1997 r. –Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, 

poz. 483 ze zm.).
29 W dniu 11.4.2011 r. weszła w życie zmiana – w wyniku, której dodano do art. 73 § 1 KPA 

zd. drugie – wprowadzona przepisami ustawy z 3.12.2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks postę-
powania administracyjnego i ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
(Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 18).

30 Należy dopuścić również możliwość sporządzenia fotokopii akt sprawy np. przy użyciu 
aparatu fotograficznego lub telefonu komórkowego. 

31 Zob. J. Wyporska-Frankiewicz, Wydawanie kopii i odpisów, passim.

§ 1. Zagadnienia wprowadzające



24

Rozdział II. Dostęp do akt spraw w postępowaniu administracyjnym ogólnym...

informatycznym,  niemniej  jednak  po  identyfikacji  strony  w sposób  określony 
w przepisach InfDziałZadPublU (art. 73 § 3 KPA). Strona ma również prawo żą-
dać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy 
uwierzytelnionych odpisów, niemniej  jednak w przypadku, gdy jest to uzasad-
nione ważnym interesem strony (art. 73 § 2 KPA). Równocześnie ustawodawca 
nie przewidział możliwości skutecznego żądania przez stronę od organu admi-
nistracji wykonania  jej kserokopii  akt  sprawy,  czy pojedynczych dokumentów 
z tych akt. Wydaje  się  jednak,  że  również  i taka możliwość powinna wyraźnie 
wynikać z przepisów, a co za tym idzie należałoby rozważyć uzupełnienie art. 73 
§ 1 KPA o wyraźną podstawę do żądania wykonania jej przez organ kserokopii 
akt sprawy32. Trzeba byłoby jednak zastrzec, że będzie to możliwe po wcześniej-
szym uiszczeniu kosztów wykonania takiej kserokopii, które powinny być usta-
lone  jednolicie dla wszystkich organów administracji publicznej np. rozporzą-
dzeniem ministra finansów i podlegałyby w miarę potrzeby waloryzacji. 

Odmowa  realizacji  wskazanych  w rozdziale  3,  działu  II KPA  praw  musi 
przybrać  postać  postanowienia  na  które  służy  zażalenie  –  przepis  art. 74  § 2 
KPA stanowi bowiem, iż „Odmowa umożliwienia stronie przeglądania akt spra-
wy, sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, uwierzytelniania takich kopii 
i odpisów  lub  wydania  uwierzytelnionych  odpisów  następuje  w drodze  posta-
nowienia, na które  służy zażalenie”. Tym samym więc każda odmowa szeroko 
pojętego dostępu do akt sprawy tj. umożliwienia stronie przeglądania akt spra-
wy, sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, uwierzytelniania takich kopii 
i odpisów  lub  wydania  uwierzytelnionych  odpisów  następuje  w drodze  posta-
nowienia, na które służy zażalenie (art. 74 § 2 KPA). Wobec powyższego należy 
przyjąć, że przepisy KPA ustanawiają zasadę względnej jawności akt sprawy ad-
ministracyjnej, gdyż prawo dostępu do akt służy stronie (która może je realizo-
wać osobiście lub przez swojego przedstawiciela albo pełnomocnika) oraz pod-
miotom na prawach strony, a ograniczenie jawności akt sprawy dla stron może 
mieć  miejsce  z uwagi  na  ochronę  informacji  niejawnych,  bądź  ze względu  na 
ważny interes państwowy. Dostęp do akt sprawy stanowi bez wątpienia gwaran-
cje procesową ochrony interesu strony w toku postępowania administracyjnego. 
Gwarantuje on stronie nie tylko możliwość kontrolowania przebiegu postępo-
wania administracyjnego, ale  i możliwość skutecznej obrony swoich  interesów 
w jego toku. Dostęp do akt sprawy służy, więc stronie do ochrony jej praw w to-
czącym się postępowaniu administracyjnym  i może być w różny sposób reali-
zowany  np. przez  możliwość:  zapoznawania  się  ze zgromadzonym  materiałem 
dowodowym,  a w szczególności  z przeprowadzonymi  i utrwalonymi  w aktach 
sprawy środkami dowodowymi; przedstawiania przez stronę stanowiska w spra-

32 Rozwiązania takie są znane innym procedurom – zob. chociażby postępowanie karne.
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wie, w szczególności w odniesieniu do zgromadzonego już materiału dowodo-
wego; czy składania wniosków dowodowych w celu wykazana okoliczności fak-
tycznych sprawy. 

W świetle powyższego nasuwa się pytanie o to, dlaczego przepisy KPA ogra-
niczają jawność postępowania administracyjnego jedynie do jego stron (uczest-
ników na prawach strony)? Odpowiadając na tak postawione pytania należy za-
znaczyć,  że  bez  wątpienia  ustawodawca  postanowił  chronić  prawo  strony  do 
prywatności. Trzeba bowiem pamiętać, że będąca ukoronowaniem postępowa-
nia administracyjnego decyzja kończy to postępowanie rozstrzygając o prawach 
bądź obowiązkach strony w oparciu o zgromadzony w aktach sprawy materiał 
dowodowy. Ma ona wprawdzie swoje źródło w przepisach prawa, niemniej jed-
nak dotyczy sprawy  indywidualnej, a co za  tym idzie mimo,  iż  jest wydawana 
przez podmiot publiczny (organ administracji publicznej) w związku z realiza-
cją  przewidzianych  przepisami  prawa  zadań  publicznych,  to  jednak  powinna 
podlegać ochronie, podobnie jak i zgromadzony w aktach sprawy materiał do-
wodowy z uwagi na prywatność strony postępowania. Z tego też względu usta-
wodawca ograniczył jawność akt sprawy w postępowaniu administracyjny jedy-
nie dla  jego stron. Przy czym KPA jest nakierowany na zapewnie im szerokiej 
ochrony.  Mimo,  iż  akta  sprawy  tworzy  organ  administracji  publicznej,  a więc 
podmiot o charakterze publicznym to co do zasady nie stanowią one – jako takie 
informacji publicznej. Na fakt ten zwrócił uwagę NSA33 zaznaczając, że akta po-
stępowania, jako całość są zbiorem różnorodnych materiałów usystematyzowa-
nych przez organ, który nadał temu zbiorowi określony kształt i który się nimi 
posługuje w prowadzonym postępowaniu. Przy czym przepisy szczególne okre-
ślają zarówno zasady, na jakich są one tworzone, rejestrowane, przechowywane 
czy w końcu udostępnianie. Tym samym, więc żądanie udostępnienia akt spra-
wy  jako  całości  nie  jest  wnioskiem  o udostępnienie  informacji  publicznej,  ale 
żądaniem udostępnienia określonego zbioru materiałów – prawo do  informa-
cji dotyczy bowiem informacji o sprawie publicznej, a więc informacji o czymś, 
a nie  udostępnienia  zbioru  materiałów  jako  takich.  Zatem  przyjąć  należy,  że 
wnioskodawca  żądając  dostępu  do  akt  sprawy,  które  jako  całość  tworzą  zbiór 
materiałów,  nie  domaga  się  w istocie  udostępnienia  informacji  publicznej,  ale 
dostępu do tego zbioru, a to odbywa się na zasadach określonych w przepisach 
procesowych  –  w tym  również  w przepisach  KPA  normujących  udostępnia-
nie akt34. Niemniej jednak nie można nie dostrzegać, że w pewnych sytuacjach 
akta sprawy mogą  taką  informację zawierać, może się w nich również znaleźć 

33 Uchw. NSA z 9.12.2013 r., I OPS 7/13, Legalis.
34 Poglądy takie są również prezentowane w orzecznictwie WSA – zob. np. wyr. WSA w Go-

rzowie Wlkp. z 8.10.2014 r., II SA/Go 432/14, Legalis.

§ 1. Zagadnienia wprowadzające
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informacja publiczna  jak chociażby akt administracyjny kończący postępowa-
nie (na co wyraźnie wskazuje ustawodawca w treści art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a Do-
stInfPublU), a wówczas dostęp do niej – dla podmiotów nie będących stronami 
postępowania  administracyjnego  –  należy  zapewnić  na  zasadach  określonych 
w przepisach DostInfPublU. Na fakt ten zwraca się również uwagę w orzeczni-
ctwie  sądów administracyjnych – wskazując,  iż gdy chodzi o informacje znaj-
dujące się w aktach sprawy, to należy przyjąć, że: „akta takie mogą zawierać in-
formację publiczną, która może podlegać udostępnieniu na zasadach i w trybie 
określonym  w ustawie  o informacji  publicznej  pod  warunkiem,  że  procedura 
udostępniania nie  jest w danym przypadku uregulowana w sposób szczególny. 
Wniosek o udzielenie informacji z takich akt powinien być rozpatrywany na za-
sadach przewidzianych w ustawie o dostępie do informacji publicznej, udostęp-
nianiu podlegają z nich bowiem określonego rodzaju informacje, a nie akta czy 
znajdujące się w nich dokumenty”35. W doktrynie od dawna poszukuje się od-
powiedzi na pytanie, czy DostInfPublU może stanowić podstawę udostępnienia 
informacji zawartych w aktach postępowania administracyjnego w sprawie in-
dywidualnej? W szczególności, że „przyznanie każdemu bezwarunkowego pra-
wa  do  informacji  o prowadzonych  postępowaniach  administracyjnych,  w du-
chu DostInfPublU, rodzi szczególne niebezpieczeństwo naruszenia prywatności 
stron tychże postępowań”36. Niejako na marginesie rozważań trzeba też zwró-
cić uwagę na to, iż problematyka dostępu do informacji rozważana jest również 
w kontekście  postępowań  sądowych  i dokumentów  znajdujących  się  w aktach 
spraw.  Szczególne  znaczenie  w tym  zakresie  należy  przypisać  przygotowanej 
przez  zespół  w składzie:  P. Fajgielski,  A. Młynarska-Sobaczewska,  A. Piskorz-
Ryń, G. Sibiga – Ekspertyzie prawnej  z  19.7.2013 r.: Rozwiązania mogące  sta-
nowić podstawę do zmian przepisów regulujących zasady dostępu do informa-
cji publicznej i jej ponownego wykorzystania37, która rekomenduje rozwiązania 
prawne  mogące  stanowić  podstawę  do  zmian  przepisów  regulujących  zasady 
dostępu do informacji publicznej i jej ponownego wykorzystania.

35 Zob.  wyr.  WSA  w Gorzowie  Wlkp.  z 8.10.2014 r.  II SA/Go  432/14,  Legalis;  a także 
H. Knysiak-Molczyk, Granice prawa, s. 191; a także D. Chromicka, Ochrona informacji niejaw-
nych, s. 33–36.

36 Zob. np. M. Kurach, Dostęp do informacji, s. 153 i n. oraz wskazana tam literatura.
37 Ekspertyza jest dostępna na stronach internetowych ministerstwa administracji i cyfry-

zacji, tj. https://mac.gov.pl/files/wp-content/uploads/2013/09/INP_ekspertyza.pdf – powoływana 
dalej jako ekspertyza, zob. s. 33 i n.


