
Postępowanie administracyjne, Repetytoria Becka

Część A. Pytania egzaminacyjne

Rozdział I. Postępowanie administracyjne

Pytanie 1. Jaki jest zakres obowiązywania KPA?

Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:
1) przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych or-

ganów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administra-
cyjnych;

2) przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są 
one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw 
określonych w pkt 1;

3) w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek sa-
morządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz między organami 
i podmiotami, o których mowa w pkt 2;

4) w sprawach wydawania zaświadczeń;
5) w sprawie skarg i wniosków (Dział VIII) przed organami państwowymi, organami 

jednostek samorządu terytorialnego oraz przed organami organizacji społecznych.
Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się do:

1) postępowania w sprawach karnych skarbowych;
2) spraw uregulowanych w OrdPodU, z wyjątkiem przepisów działów IV, V i VIII;
3) spraw należących do właściwości polskich przedstawicielstw dyplomatycznych 

i urzędów konsularnych, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej;
4) postępowania w sprawach wynikających z:

a) nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między organami 
państwowymi i innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi,

b) podległości służbowej pracowników organów i jednostek organizacyjnych 
wymienionych w pkt a, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
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Pytanie 2. Zdefiniuj organ administracji publicznej, organ jednostki samorzą-
du terytorialnego, ministra.

Organ administracji publicznej – rozumie się przez to ministrów, centralne or-
gany administracji rządowej, wojewodów, działające w ich lub we własnym imieniu 
inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej).

Organy jednostek samorządu terytorialnego – rozumie się przez to organy 
gminy, powiatu, województwa, związków gmin, związków powiatów, wójta, bur-
mistrza (prezydenta miasta), starostę, marszałka województwa oraz kierowników 
służb, inspekcji i straży działających w imieniu wójta, burmistrza (prezydenta mia-
sta), starosty lub marszałka województwa, a ponadto samorządowe kolegia odwo-
ławcze.

Minister – rozumie się przez to Prezesa i wiceprezesa Rady Ministrów peł-
niących funkcję ministra kierującego określonym działem administracji rządowej, 
ministrów kierujących określonym działem administracji rządowej, przewodniczą-
cych komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów, kierowników centralnych 
urzędów administracji rządowej podległych, podporządkowanych lub nadzorowa-
nych przez Prezesa Rady Ministrów lub właściwego ministra, a także kierowników 
innych równorzędnych urzędów państwowych załatwiających sprawy, o których 
mowa w art. 1 pkt 1 i 4.

Pytanie 3. Wymień zasady ogólne postępowania administracyjnego.

Najważniejsze zasady to:
 1) zasada praworządności – organy administracji publicznej działają na podstawie 

przepisów prawa;
 2) zasada prawdy obiektywnej – w toku postępowania organy administracji pu-

blicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmu-
ją wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego 
oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny in-
teres obywateli;

 3) zasada pogłębiania zaufania – organy administracji publicznej prowadzą postę-
powanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej;

 4) zasada udzielania informacji – organy administracji publicznej są obowiązane 
do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycz-
nych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków 
będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad 
tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody 
z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyja-
śnień i wskazówek;

Pytania 2–3
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 5) zasada wysłuchania stron – organy administracji publicznej obowiązane są za-
pewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wy-
daniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów 
i materiałów oraz zgłoszonych żądań;

 6) zasada wyjaśniania zasadności przesłanek – organy administracji publicznej po-
winny wyjaśniać stronom zasadność przesłanek, którymi kierują się przy zała-
twieniu sprawy, aby w ten sposób w miarę możności doprowadzić do wykonania 
przez strony decyzji bez potrzeby stosowania środków przymusu;

 7) zasada szybkości i prostoty postępowania – organy administracji publicznej po-
winny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszy-
mi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Sprawy, które nie wymagają zbie-
rania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione niezwłocznie;

 8) zasada ugodowego załatwiania spraw – sprawy, w których uczestniczą strony 
o spornych interesach, mogą być załatwiane w drodze ugody sporządzonej przed 
organem administracji publicznej (ugoda administracyjna). Organ administracji 
publicznej, przed którym toczy się postępowanie w sprawie, powinien w tych 
przypadkach podejmować czynności skłaniające strony do zawarcia ugody;

 9) zasada pisemności – sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub w formie 
dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z 17.2.2005 r. o in-
formatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1114 ze zm.), doręczanego środkami komunikacji elektronicz-
nej. Sprawy mogą być załatwiane ustnie, gdy przemawia za tym interes stro-
ny, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie. Treść oraz istotne motywy 
takiego załatwienia powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub 
podpisanej przez stronę adnotacji;

10) zasada dwuinstancyjności – postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne;
11) zasada trwałości decyzji – decyzje, od których nie służy odwołanie w admini-

stracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, są osta-
teczne. Uchylenie lub zmiana takich decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz 
wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych 
w kodeksie lub ustawach szczególnych. Decyzje mogą być zaskarżane do sądu 
administracyjnego z powodu ich niezgodności z prawem, na zasadach i w trybie 
określonych w odrębnych ustawach.

Pytanie 4. Wymień organy wyższego stopnia i organy naczelne.

Organami wyższego stopnia w rozumieniu KPA są:
1) w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego – samorządowe ko-

legia odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej;
2) w stosunku do wojewodów – właściwi w sprawie ministrowie;

Rozdział I. Postępowanie administracyjne

Pytanie 4
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3) w stosunku do organów administracji publicznej innych niż określone w pkt 1 i 2 
– odpowiednie organy nadrzędne lub właściwi ministrowie, a w razie ich braku – 
organy państwowe sprawujące nadzór nad ich działalnością;

4) w stosunku do organów organizacji społecznych – odpowiednie organy wyższe-
go stopnia tych organizacji, a w razie ich braku – organ państwowy sprawujący 
nadzór nad ich działalnością. 
Organami naczelnymi w rozumieniu KPA są:

1) w stosunku do organów administracji rządowej, organów jednostek samorządu 
terytorialnego, z wyjątkiem samorządowych kolegiów odwoławczych, oraz or-
ganów państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych – Prezes Rady 
Ministrów lub właściwi ministrowie;

2) w stosunku do organów państwowych innych niż określone w pkt 1 – odpowied-
nie organy o ogólnokrajowym zasięgu działania;

3) w stosunku do organów organizacji społecznych – naczelne organy tych orga-
nizacji, a w razie braku takiego organu – Prezes Rady Ministrów lub właściwi 
ministrowie sprawujący zwierzchni nadzór nad ich działalnością. 

Pytanie 5. Przedstaw właściwość organów w postępowaniu administracyjnym.

Organy administracji publicznej przestrzegają z urzędu swojej właściwości:
1) rzeczowej (ustala się według przepisów o zakresie działania organu administracji 

publicznej);
2) miejscowej. Właściwość miejscową organu administracji publicznej ustala się:

a) w sprawach dotyczących nieruchomości – według miejsca jej położenia, je-
żeli nieruchomość położona jest na obszarze właściwości dwóch lub więcej 
organów, orzekanie należy do organu, na którego obszarze znajduje się więk-
sza część nieruchomości, 

b) w sprawach dotyczących prowadzenia zakładu pracy – według miejsca, 
w którym zakład pracy jest, był lub ma być prowadzony, 

c) w innych sprawach – według miejsca zamieszkania (siedziby) w kraju, 
a w braku zamieszkania w kraju – według miejsca pobytu strony lub jednej 
ze stron, jeżeli żadna ze stron nie ma w kraju zamieszkania (siedziby) lub 
pobytu – według miejsca ostatniego ich zamieszkania (siedziby) lub pobytu  
w kraju.

Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób wskazany powyżej, 
sprawa należy do organu właściwego dla miejsca, w którym nastąpiło zdarzenie po-
wodujące wszczęcie postępowania, albo w razie braku ustalenia takiego miejsca – 
do organu właściwego dla obszaru dzielnicy Śródmieście w m.st. Warszawie.

Pytanie 5
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Pytanie 6. Kto rozstrzyga spory o właściwość w postępowaniu administracyj-
nym?

Spory o właściwość rozstrzygają:
1) między organami jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem przypadków 

określonych w pkt 2–4 – wspólny dla nich organ wyższego stopnia, a w razie 
braku takiego organu – sąd administracyjny;

2) między kierownikami służb, inspekcji i straży administracji zespolonej tego sa-
mego powiatu, działających w imieniu własnym lub w imieniu starosty – starosta;

3) między organami administracji zespolonej w jednym województwie niewymie-
nionymi w pkt 2 – wojewoda;

4) między organami jednostek samorządu terytorialnego w różnych wojewódz-
twach w sprawach należących do zadań z zakresu administracji rządowej – mini-
ster właściwy do spraw administracji publicznej;

5) między wojewodami oraz organami administracji zespolonej w różnych woje-
wództwach – minister właściwy do spraw administracji publicznej;

6) między wojewodą a organami administracji niezespolonej – minister właściwy 
do spraw administracji publicznej po porozumieniu z organem sprawującym nad-
zór nad organem pozostającym w sporze z wojewodą;

7) między organami administracji publicznej innymi niż wymienione w pkt 1–4, 
5 i 6 – wspólny dla nich organ wyższego stopnia, a w razie braku takiego organu 
– minister właściwy do spraw administracji publicznej;

8) między organami administracji publicznej, gdy jednym z nich jest minister – 
Prezes Rady Ministrów.
Spory kompetencyjne między organami jednostek samorządu terytorialnego 

a organami administracji rządowej rozstrzyga sąd administracyjny.
Z wnioskiem o rozpatrzenie sporu przez sąd administracyjny może wystąpić:

1) strona;
2) organ jednostki samorządu terytorialnego lub inny organ administracji publicz-

nej, pozostające w sporze;
3) minister właściwy do spraw administracji publicznej;
4) minister właściwy do spraw sprawiedliwości, Prokurator Generalny;
5) Rzecznik Praw Obywatelskich.

Pytanie 7. Kiedy dochodzi do wyłączenia pracownika oraz organu w postępo-
waniu administracyjnym?

Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w po-
stępowaniu w sprawie:
1) w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, 

że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki;

Rozdział I. Postępowanie administracyjne

Pytania 6–7
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2) swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia;
3) osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
4) w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej 

ze stron, albo w której przedstawicielem strony jest jedna z osób wymienionych 
w pkt 2 i 3;

5) w której brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji;
6) z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie 

dyscyplinarne lub karne;
7) w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzęd-

ności służbowej. 
Z kolei organ administracji publicznej podlega wyłączeniu od załatwienia spra-

wy dotyczącej interesów majątkowych:
1) jego kierownika lub osób pozostających z tym kierownikiem w stosunkach okreś-

lonych w art. 24 § 1 pkt 2 i 3 KPA (art. 25 § 1 pkt 1 KPA);
2) osoby zajmującej stanowisko kierownicze w organie bezpośrednio wyższego 

stopnia lub osób pozostających z nim w stosunkach określonych w art. 24 § 1 
pkt 2 i 3 KPA (art. 25 § 1 pkt 2KPA).
W przypadku wyłączenia pracownika jego bezpośredni przełożony wyznacza in-

nego pracownika do prowadzenia sprawy.
W przypadku wyłączenia organu sprawę załatwia:

1) w okolicznościach przewidzianych w art. 25 § 1 pkt 1 KPA – organ wyższego 
stopnia nad organem załatwiającym sprawę;

2) w okolicznościach przewidzianych w art. 25 § 1 pkt 2 KPA – organ wyższego 
stopnia nad organem, w którym osoba wymieniona w tym przepisie zajmuje sta-
nowisko kierownicze. 
Organ wyższego stopnia może do załatwienia sprawy wyznaczyć inny podległy 

sobie organ. W razie gdy osobą wymienioną w art. 25 § 1 pkt 2 KPA jest minister 
albo prezes samorządowego kolegium odwoławczego, organ właściwy do załatwie-
nia sprawy wyznacza Prezes Rady Ministrów.

Pytanie 8. Przedstaw pojęcie strony w postępowaniu administracyjnym.

Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowa-
nie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowią-
zek. Stronami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a gdy chodzi o państwowe 
i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne – również jednostki 
nieposiadające osobowości prawnej.

Zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych stron ocenia się według 
przepisów prawa cywilnego, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Osoby 

Pytanie 8
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fizyczne nieposiadające zdolności do czynności prawnych działają przez swych 
ustawowych przedstawicieli. Strony niebędące osobami fizycznymi działają przez 
swych ustawowych lub statutowych przedstawicieli. W sprawach dotyczących praw 
zbywalnych lub dziedzicznych w razie zbycia prawa lub śmierci strony w toku po-
stępowania na miejsce dotychczasowej strony wstępują jej następcy prawni. W spra-
wach dotyczących spadków nieobjętych jako strony działają osoby sprawujące za-
rząd majątkiem masy spadkowej, a w ich braku – kurator wyznaczony przez sąd na 
wniosek organu administracji publicznej.

Organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żą-
daniem:
1) wszczęcia postępowania;
2) dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu,
jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym 
interes społeczny.

Organizacja społeczna może brać udział w postępowaniu w imieniu i na rzecz 
pracownika delegowanego na terytorium RP lub z terytorium RP albo pracodawcy 
delegującego pracownika na terytorium RP lub z terytorium RP – za zgodą strony 
w imieniu i na rzecz której występuje w postępowaniu. Organ administracji publicz-
nej, uznając żądanie organizacji społecznej za uzasadnione, postanawia o wszczęciu 
postępowania z urzędu lub o dopuszczeniu organizacji do udziału w postępowaniu. 
Na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania lub dopuszczenia do udzia-
łu w postępowaniu organizacji społecznej służy zażalenie. Organizacja społeczna 
uczestniczy w postępowaniu na prawach strony. Organ administracji publicznej, 
wszczynając postępowanie w sprawie dotyczącej innej osoby, zawiadamia o tym 
organizację społeczną, jeżeli uzna, że może ona być zainteresowana udziałem w tym 
postępowaniu ze względu na swoje cele statutowe, i gdy przemawia za tym interes 
społeczny. Organizacja społeczna, która nie uczestniczy w postępowaniu na pra-
wach strony, może za zgodą organu administracji publicznej przedstawić temu or-
ganowi swój pogląd w sprawie, wyrażony w uchwale lub oświadczeniu jej organu 
statutowego.

Pytanie 9. Kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu administracyjnym?

Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czyn-
ności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie do-
kumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.

Rozdział I. Postępowanie administracyjne

Pytanie 9
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Pytanie 10. Jakie są terminy załatwiania spraw w postępowaniu administra-
cyjnym?

Terminy załatwiania spraw:
1) bezzwłocznie – organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy 

bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą 
być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żą-
daniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie 
znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź 
możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ;

2) miesiąc – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powin-
no nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca;

3) 2 miesiące – załatwienie sprawy szczególnie skomplikowanej powinno nastąpić 
nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania;

4) 3 miesiące – załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym.
Na niezałatwienie sprawy w powyższych terminach lub na przewlekłe prowadze-

nie postępowania stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie 
ma takiego organu – wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Organ uznając zaża-
lenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza 
wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, 
a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających naruszaniu terminów 
załatwiania spraw w przyszłości. Organ stwierdza jednocześnie, czy niezałatwienie 
sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

Pytanie 11. Omów wezwania w postępowaniu administracyjnym.

Organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowa-
nych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocni-
ka, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla 
rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych. Organ obo-
wiązany jest dołożyć starań, aby zadośćuczynienie wezwaniu nie było uciążliwe. 
W przypadkach, w których osoba wezwana nie może stawić się z powodu choroby, 
kalectwa lub innej niedającej się pokonać przeszkody, organ może dokonać określo-
nej czynności lub przyjąć wyjaśnienie albo przesłuchać osobę wezwaną w miejscu 
jej pobytu, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich znajduje się ta osoba.

Należy pamiętać, że do osobistego stawienia się wezwany jest obowiązany tyl-
ko w obrębie gminy lub miasta, w którym zamieszkuje albo przebywa. Obowiązek 
osobistego stawiennictwa dotyczy również wezwanego, zamieszkałego lub przeby-
wającego w sąsiedniej gminie albo mieście.

Pytania 10–11
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Pytanie 12. Jak oblicza się terminy w postępowaniu administracyjnym?

Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy ob-
liczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ 
ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu. Terminy okreś-
lone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, który na-
zwą odpowiada początkowemu dniowi terminu. Terminy określone w miesiącach 
kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowe-
mu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim 
dniu tego miesiąca. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od 
pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.

Według KPA, termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo 
zostało:
1) wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publicz-

nej, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru;
2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 

ustawy z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe;
3) złożone w polskim urzędzie konsularnym;
4) złożone przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej;
5) złożone przez członka załogi statku morskiego kapitanowi statku;
6) złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego.

Pytanie 13. Przedstaw instytucje przywrócenia terminu w postępowaniu admi-
nistracyjnym.

W razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowa-
nego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Prośbę o przy-
wrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny 
uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, 
dla której określony był termin.

O przywróceniu terminu postanawia właściwy w sprawie organ administracji 
publicznej. Od postanowienia o odmowie przywrócenia terminu służy zażalenie. 
O przywróceniu terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia postanawia osta-
tecznie organ właściwy do rozpatrzenia odwołania lub zażalenia.

Przed rozpatrzeniem prośby o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania 
lub zażalenia organ administracji publicznej na żądanie strony może wstrzymać wy-
konanie decyzji lub postanowienia.

Rozdział I. Postępowanie administracyjne
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Pytanie 14. W jaki sposób wszczyna się postępowanie administracyjne?

Postępowanie administracyjne wszczyna się:
1) na żądanie strony (datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia żądania 

organowi administracji publicznej, a w przypadku podania wniesionego drogą 
elektroniczną – dzień wprowadzenia żądania do systemu teleinformatycznego 
organu administracji publicznej);

2) z urzędu.
Ponadto, organ administracji publicznej może ze względu na szczególnie ważny 

interes strony wszcząć z urzędu postępowanie także w sprawie, w której przepis 
prawa wymaga wniosku strony. Organ obowiązany jest uzyskać na to zgodę strony 
w toku postępowania, a w razie nieuzyskania zgody – postępowanie umorzyć.

O wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawia-
domić wszystkie osoby będące stronami w sprawie.

Gdy żądanie wszczęcia postępowania zostało wniesione przez osobę niebędącą 
stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, 
organ administracji publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postę-
powania. Na to postanowienie służy zażalenie.

Pytanie 15. W jakiej formie wnosi się podania w postępowaniu administracyj-
nym?

Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisem-
nie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą 
innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą 
organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z 17.2.2005 r. o in-
formatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, 
jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach 
szczególnych.

Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane 
przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy 
podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub pro-
tokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę 
obok podpisu.

Pytania 14–15
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Pytanie 16. W jaki sposób wnosi się podania w formie dokumentu elektronicz-
nego?

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
1) być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 

albo 2 InforPodDzialU;
2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym 

w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według 
określonego wzoru;

3) zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.
Jeżeli takie podanie nie zawiera adresu elektronicznego, organ administracji pu-

blicznej przyjmuje, że właściwym jest adres elektroniczny, z którego nadano po-
danie wniesione w formie dokumentu elektronicznego, a gdy wniesiono je w innej 
formie i zawiera ono żądanie, o którym mowa w art. 391 § 1 pkt 2 KPA (wystapienie 
do organu z podaniem adresu elektronicznego), doręczenie pism następuje na adres 
wskazany, przy czym w pierwszym piśmie poucza się o warunku podania adresu 
elektronicznego w żądaniu doręczania pism środkami komunikacji elektronicznej.

Organ administracji publicznej jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania, 
jeżeli wnoszący tego zażąda. W przypadku wniesienia podania w formie dokumentu 
elektronicznego organ jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania przez dorę-
czenie urzędowego poświadczenia odbioru na wskazany przez wnoszącego adres 
elektroniczny.

Urzędowe poświadczenie odbioru podania wniesionego w formie dokumentu 
elektronicznego zawiera:
1) informację o tym, że pisma w sprawie będą doręczane za pomocą środków ko-

munikacji elektronicznej;
2) pouczenie o prawie do rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komu-

nikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 391 § 1d KPA.

Pytanie 17. Jak uzupełnia się braki formalne podań w postępowaniu admini-
stracyjnym?

Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia 
tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpo-
znania.

Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach 
prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie 7 dni z poucze-
niem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Jeżeli organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, jest 
niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego, zawia-

Rozdział I. Postępowanie administracyjne
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damiając jednocześnie o tym wnoszącego podanie. Zawiadomienie o przekazaniu 
powinno zawierać uzasadnienie. Podanie wniesione do organu niewłaściwego przed 
upływem przepisanego terminu uważa się za wniesione z zachowaniem terminu.

Jeżeli podanie dotyczy kilku spraw podlegających załatwieniu przez róż-
ne organy, organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, uczyni 
przedmiotem rozpoznania sprawy należące do jego właściwości. Równocześnie za-
wiadomi wnoszącego podanie, że w sprawach innych powinien wnieść odrębne po-
danie do właściwego organu. Odrębne podanie złożone zgodnie z zawiadomieniem 
w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia uważa się za złożone w dniu 
wniesienia pierwszego podania.

Jeżeli podanie wniesiono do organu niewłaściwego, a organu właściwego nie 
można ustalić na podstawie danych podania, albo gdy z podania wynika, że właściwym 
w sprawie jest sąd powszechny, organ, do którego podanie wniesiono, zwraca je wno-
szącemu. Zwrot podania następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Organ nie może jednak zwrócić podania z tej przyczyny, że właściwym w spra-
wie jest sąd powszechny, jeżeli w tej sprawie sąd uznał się już za niewłaściwy.

Pytanie 18. Czym są metryki, protokoły i adnotacje w postępowaniu admini-
stracyjnym?

Metryka sprawy:
1) zakłada się w aktach sprawy w formie pisemnej lub elektronicznej;
2) w treści metryki sprawy wskazuje się wszystkie osoby, które uczestniczyły 

w podejmowaniu czynności w postępowaniu administracyjnym oraz określa się 
wszystkie podejmowane przez te osoby czynności wraz z odpowiednim odesła-
niem do dokumentów zachowanych w formie pisemnej lub elektronicznej okre-
ślających te czynności;

3) metryka sprawy, wraz z dokumentami do których odsyła, stanowi obowiązkową 
część akt sprawy i jest na bieżąco aktualizowana.
Protokoły:

1) organ administracji publicznej sporządza zwięzły protokół z każdej czynności 
postępowania, mającej istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba że 
czynność została w inny sposób utrwalona na piśmie. W szczególności sporządza 
się protokół:
a) przyjęcia wniesionego ustnie podania,
b) przesłuchania strony, świadka i biegłego,
c) oględzin i ekspertyz dokonywanych przy udziale przedstawiciela organu ad-

ministracji publicznej,
d) rozprawy,
e) ustnego ogłoszenia decyzji i postanowienia;

Pytanie 18
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2) protokół sporządza się tak, aby z niego wynikało, kto, kiedy, gdzie i jakich czyn-
ności dokonał, kto i w jakim charakterze był przy tym obecny, co i w jaki sposób 
w wyniku tych czynności ustalono i jakie uwagi zgłosiły obecne osoby;

3) protokół odczytuje się wszystkim osobom obecnym, biorącym udział w czyn-
ności urzędowej, które powinny następnie protokół podpisać. Odmowę lub brak 
podpisu którejkolwiek osoby należy omówić w protokole;

4) protokół przesłuchania powinien być odczytany i przedstawiony do podpisu oso-
bie zeznającej niezwłocznie po złożeniu zeznania. W protokołach przesłuchania 
osoby, która złożyła zeznanie w języku obcym, należy podać w przekładzie na 
język polski treść złożonego zeznania oraz wskazać osobę i adres tłumacza, który 
dokonał przekładu, tłumacz ten powinien podpisać protokół przesłuchania;

5) skreśleń i poprawek w protokole należy tak dokonywać, aby wyrazy skreślo-
ne i poprawione były czytelne. Skreślenia i poprawki powinny być stwierdzone 
w protokole przed jego podpisaniem.
Adnotacje urzędowe:

1) utrwala się w tej formie czynności organu administracji publicznej, z których nie  
sporządza się protokołu, a które mają znaczenie dla sprawy lub toku postępowa-
nia; 

2) adnotacja powinna być podpisana przez pracownika, który dokonał tych czyn-
ności;

3) adnotacja może być sporządzona w formie dokumentu elektronicznego.

Pytanie 19. Zdefiniuj dowód i podaj rodzaje dowodów w postępowaniu admi-
nistracyjnym.

Przez pojęcie środka dowodowego w postępowaniu administracyjnym należy 
rozumieć wszelkie źródła prawdziwych informacji umożliwiających dowodzenie 
(B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 
Warszawa 2016, Legalis, kom. do art. 75 KPA). W tym ujęciu istnieje zatem różnica 
między pojęciem środka dowodowego oraz pojęciem dowodu: dowód jako wynik 
procesu dowodzenia jest pojęciem „konkretnym”, natomiast środki dowodowe moż-
na traktować w sposób abstrakcyjny jako pewne typy źródeł informacji. Jako dowód 
należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest 
sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania 
świadków, opinie biegłych oraz oględziny.

§ 2. Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych 
faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu admini-
stracji, organ administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadcze-
nie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania. Przepis art. 83  
§ 3 KPA stosuje się odpowiednio.

Rozdział I. Postępowanie administracyjne
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Za B. Adamiak (Kodeks postępowania administracyjnego …, kom. do art. 75 KPA) 
należy przyjąć, że najczęściej dzieli się środki dowodowe na:
1) środki dowodowe bezpośrednie (środki, przy których organ orzekający ma 

możność bezpośredniego spostrzegania i stwierdzania prawdziwości określo-
nego faktu, np. oględziny) i pośrednie, tj. takie środki, przy których organ orze-
kający stwierdza istnienie określonego faktu nie na podstawie bezpośredniego 
spostrzegania, lecz pośrednio, na podstawie spostrzegania innego faktu, np. ze-
znania świadków);

2) środki dowodowe rzeczowe, np. oględziny dokumentów) i osobowe (np. zezna-
nia świadków, opinie biegłych);

3) środki dowodowe podstawowe (ich przeprowadzenie nie jest obwarowane 
określonymi przesłankami, np. dokumenty) i posiłkowe (ich dopuszczalność jest 
uzależniona od spełnienia określonych przesłanek, np. przesłuchanie stron);

4) środki dowodowe uregulowane w przepisach KPA (dokumenty, zeznania 
świadków, opinie biegłych, oględziny, przesłuchanie stron) oraz nieuregulowa-
ne w KPA.

Pytanie 20. Kto nie może być świadkiem w postępowaniu administracyjnym, 
kto ma prawo odmówić w tym postępowaniu składania zeznań?

Świadkami nie mogą być:
1) osoby niezdolne do spostrzegania lub komunikowania swych spostrzeżeń;
2) osoby obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji niejawnych na oko-

liczności objęte tajemnicą, jeżeli nie zostały w trybie określonym obowiązujący-
mi przepisami zwolnione od obowiązku zachowania tej tajemnicy;

3) duchowni co do faktów objętych tajemnicą spowiedzi.
Nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem:

1) małżonka strony;
2) wstępnych;
3) zstępnych;
4) rodzeństwa strony;
5) powinowatych pierwszego stopnia strony;
6) osób pozostających ze stroną w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Ponadto świadek może odmówić odpowiedzi na pytania, gdy odpowiedź mo-
głaby narazić jego lub jego bliskich wymienionych powyżej na odpowiedzialność 
karną, hańbę lub bezpośrednią szkodę majątkową albo spowodować naruszenie obo-
wiązku zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej. 

Przed odebraniem zeznania organ administracji publicznej musi uprzedzić świad-
ka o prawie odmowy zeznań i odpowiedzi na pytania oraz o odpowiedzialności za 
fałszywe zeznania.

Pytanie 20
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Pytanie 21. Jakie są skutki nieusprawiedliwionego niestawiennictwa w postępo-
waniu administracyjnym?

Kto, będąc obowiązany do osobistego stawienia się (do osobistego stawienia się 
wezwany jest obowiązany tylko w obrębie gminy lub miasta, w którym zamieszkuje 
albo przebywa. Obowiązek osobistego stawiennictwa dotyczy również wezwane-
go, zamieszkałego lub przebywającego w sąsiedniej gminie albo mieście), mimo 
prawidłowego wezwania nie stawił się bez uzasadnionej przyczyny jako świadek 
lub biegły albo bezzasadnie odmówił złożenia zeznania, wydania opinii, okazania 
przedmiotu oględzin albo udziału w innej czynności urzędowej, może być ukarany 
przez organ przeprowadzający dowód grzywną do 50 zł, a w razie ponownego nie-
zastosowania się do wezwania – grzywną do 200 zł. Na postanowienie o ukaraniu 
grzywną służy zażalenie.

Organ, który nałożył karę grzywny, może na wniosek ukaranego, złożony w cią-
gu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu, uznać za usprawiedliwioną 
nieobecność lub odmowę zeznania, wydania opinii albo okazania przedmiotu oglę-
dzin i zwolnić od kary grzywny. Na odmowę zwolnienia od kary służy zażalenie.

Ukaranie grzywną nie wyklucza możności zastosowania do opornego świadka 
środków przymusu przewidzianych w przepisach szczególnych (zob. EgzAdmU).

Pytanie 22. Przedstaw najważniejsze informacje dotyczące rozprawy w postę-
powaniu administracyjnym.

Organ administracji publicznej przeprowadza rozprawę:
a) z urzędu lub 
b) na wniosek strony, 
w każdym przypadku, gdy zapewni to przyspieszenie lub uproszczenie postępowa-
nia lub gdy wymaga tego przepis prawa.

Ponadto organ powinien przeprowadzić rozprawę, gdy zachodzi potrzeba uzgod-
nienia interesów stron oraz gdy jest to potrzebne dla wyjaśnienia sprawy przy udzia-
le świadków lub biegłych albo w drodze oględzin.

Organ administracji publicznej podejmuje przed rozprawą czynności niezbędne 
do jej przeprowadzenia. W szczególności organ wzywa:
1) strony do złożenia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów 

i do stawienia się na rozprawę osobiście lub przez przedstawicieli albo pełno-
mocników;

2) świadków i biegłych do stawienia się na rozprawę.
W wezwaniu na rozprawę określa się termin, miejsce i przedmiot rozprawy. 

Stronom, świadkom, biegłym oraz państwowym i samorządowym jednostkom or-
ganizacyjnym, organizacjom i innym osobom, wezwanym do udziału w rozprawie, 

Rozdział I. Postępowanie administracyjne
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doręcza się wezwanie na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego. Jeżeli 
zachodzi prawdopodobieństwo, że oprócz wezwanych stron, uczestniczących w po-
stępowaniu, mogą być jeszcze w sprawie inne strony, nieznane organowi administra-
cji publicznej, należy ponadto o terminie, miejscu i przedmiocie rozprawy ogłosić 
w drodze obwieszczeń albo w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Termin rozprawy powinien być tak wyznaczony, aby doręczenie wezwań 
oraz ogłoszenie o rozprawie nastąpiły przynajmniej na 7 dni przed rozprawą.

Rozprawą kieruje wyznaczony do przeprowadzenia rozprawy pracownik tego or-
ganu administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie. Gdy postępo-
wanie toczy się przed organem kolegialnym, rozprawą kieruje przewodniczący albo 
wyznaczony członek organu kolegialnego.

Nieobecność na rozprawie stron należycie wezwanych na rozprawę nie stanowi 
przeszkody do jej przeprowadzenia. Kierujący rozprawą odroczy ją, jeżeli stwierdzi 
poważne nieprawidłowości w wezwaniu stron na rozprawę, jeżeli niestawienie się 
strony zostało spowodowane przeszkodą trudną do przezwyciężenia, a także z innej 
ważnej przyczyny.

Za niewłaściwe zachowanie się w czasie rozprawy strony, świadkowie, biegli 
i inne osoby uczestniczące w rozprawie mogą być, po uprzednim ostrzeżeniu, wy-
dalone z miejsca rozprawy przez kierującego rozprawą oraz ukarane grzywną do 
100 zł. Na postanowienie o ukaraniu grzywną służy zażalenie.

Pytanie 23. Kiedy dochodzi do zawieszenia postępowania administracyjnego?

Organ administracji publicznej zawiesza postępowanie:
1) w razie śmierci strony lub jednej ze stron, jeżeli wezwanie spadkobierców zmar-

łej strony do udziału w postępowaniu nie jest możliwe i nie zachodzą okolicz-
ności, o których mowa w art. 30 § 5 KPA (spadki nieobjęte), a postępowanie nie 
podlega umorzeniu jako bezprzedmiotowe (art. 105 KPA);

2) w razie śmierci przedstawiciela ustawowego strony;
3) w razie utraty przez stronę lub przez jej ustawowego przedstawiciela zdolności 

do czynności prawnych;
4) gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnię-

cia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd;
5) na wniosek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w przypadku gdy stroną po-

stępowania jest podmiot w restrukturyzacji, o którym mowa w art. 2 pkt 44 usta-
wy z 10.6.2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwaranto-
wania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 996). 
Organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi 

o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się 
temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu. Jeżeli w okresie trzech 

Pytanie 23



17

Postępowanie administracyjne, Repetytoria Becka

lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postę-
powania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.

Podjęcie zawieszonego postępowania:
1) organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie 

strony gdy ustąpią przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, o któ-
rych mowa powyżej w pkt 1–4;

2) organ administracji publicznej podejmie postępowanie, o którym mowa powyżej 
w pkt 5, na wniosek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 
O postanowieniu w sprawie zawieszenia albo podjęcia postępowania organ ad-

ministracji publicznej zawiadamia strony. Na postanowienie w sprawie zawiesze-
nia postępowania albo odmowy podjęcia zawieszonego postępowania służy stronie 
zażalenie. Zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych 
w kodeksie.

Pytanie 24. Omów decyzje w postępowaniu administracyjnym.

Organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że 
przepisy KPA stanowią inaczej. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w cało-
ści lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

Decyzja powinna zawierać: 
1) oznaczenie organu administracji publicznej;
2) datę wydania;
3) oznaczenie strony lub stron;
4) powołanie podstawy prawnej; 
5) rozstrzygnięcie;
6) uzasadnienie faktyczne i prawne;
7) pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie;
8) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby 

upoważnionej do wydania decyzji lub, jeżeli decyzja wydana została w formie 
dokumentu elektronicznego, powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfi-
katu. 
Decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu po-

wszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto po-
uczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi. 

Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie 
faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł oraz 
przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy do-
wodowej, zaś uzasadnienie prawne – wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przy-
toczeniem przepisów prawa. Można odstąpić od uzasadnienia decyzji:
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1) gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony, nie dotyczy to jednak decyzji roz-
strzygających sporne interesy stron oraz decyzji wydanych na skutek odwołania 
oraz 

2) w przypadkach, w których z dotychczasowych przepisów ustawowych wynikała 
możliwość zaniechania lub ograniczenia uzasadnienia ze względu na interes bez-
pieczeństwa Państwa lub porządek publiczny.

Pytanie 25. W jaki sposób ogłasza się i doręcza decyzje w postępowaniu admi-
nistracyjnym?

Decyzję doręcza się stronom na piśmie lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej.

W przypadkach wymienionych w art. 14 § 2 KPA (sprawy mogą być załatwiane 
ustnie, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na prze-
szkodzie. Treść oraz istotne motywy takiego załatwienia powinny być utrwalone 
w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji) decyzja może 
być stronom ogłoszona ustnie.

Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, jest nią związany od chwili 
jej doręczenia lub ogłoszenia, o ile kodeks nie stanowi inaczej.

Pytanie 26. Czy można uzupełnić decyzję w postępowaniu administracyjnym?

Strona może w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji zażą-
dać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa odwołania, wniesie-
nia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu 
administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych 
kwestiach. Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, może ją uzupełnić 
lub sprostować z urzędu w zakresie, o którym mowa powyżej, w terminie 14 dni od 
dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji.

Uzupełnienie lub odmowa uzupełnienia decyzji następuje w formie postano- 
wienia.

W przypadku wydania postanowienia w przedmiocie uzupełnienia decyzji, ter-
min dla strony do wniesienia odwołania, powództwa lub skargi biegnie od dnia jego 
doręczenia lub ogłoszenia.

Pytania 25–26


