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Zasada pisemności 
jako instrument 
ograniczania praw 
strony w postępowaniu 
administracyjnym

▶ prof. dr hab. Marek Wierzbowski1▶ dr Joanna Róg-Dyrda2

▶ Cechą postępowania administracyjnego, mającego 
charakter gabinetowy, zbliżony modelem do postę-
powania inkwizycyjnego, jest jego pisemność. Zasa-
da pisemności nie wyłącza jednak możliwości doko-
nywania pewnych czynności w innych formach, w tym 
nie może być podstawą do odmowy udzielenia stro-
nie informacji i bezpośredniego kontaktu z prowadzą-
cym postępowanie urzędnikiem. Celem artykułu jest 
zwrócenie uwagi na praktyczny problem ograniczania 
praw strony w oparciu o nieprawidłową interpretację 
art. 14 KPA, sprowadzającą się do założenia, że wszel-
ka wymiana informacji musi mieć formę pisemną. In-
terpretacja taka jest niezgodna nie tylko z założeniami 
autorów Kodeksu, ale przede wszystkim z  pozosta-
łymi zasadami postępowania, a  także z  regulacjami 
Konstytucji i aktów międzynarodowych dotyczących 
ochrony praw człowieka i obywatela.

Wprowadzenie
Kodeks postępowania administracyjnego zbliża się 
do 60. rocznicy swojego uchwalenia, co miało miejsce 
w 1960 r. Oznacza to, że praktycznie nie ma już czynnych 
zawodowo pracowników administracji i prawników, któ-
rzy prowadzili postępowania administracyjne w oparciu 
o inne przepisy proceduralne, niż KPA. Okazuje się jed-
nak, że niektóre jego przepisy, choć istnieją w nim nie-
mal od początku, podlegają nowej interpretacji, czasami 
sprzecznej z duchem Kodeksu. Dotyczy to prób ograni-
czania zasady informowania stron i  uczestników postę-
powania oraz ograniczania czynnego udziału strony – po-
przez odwoływanie się do opacznie rozumianej zasady 
pisemności, która ma wręcz wyłączać bezpośredni kon-
takt pomiędzy urzędnikiem a uczestnikiem postępowania 
czy nawet stroną. Takie zjawisko po części ma swe źród-
ło w obawie, że bezpośredni kontakt urzędnika ze stroną 
może rodzić podejrzenia korupcji, więc lepiej go unikać. 
Niewątpliwie źródło takiego podejścia leży gdzieś w apa-
racie administracyjnym, zmierza bowiem w  kierunku 
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przeciwnym niż ostatnie działania ustawodawcze. Przy-
kładowo można wskazać choćby na ustawę z 6.3.2018 r. – 
Prawo przedsiębiorców3, gdzie rozbudowano – częściowo 
na wzór regulacji KPA – przepisy chroniące przedsiębior-
cę, w  tym zasadę informowania przedsiębiorcy o  jego 
prawach i obowiązkach. Obok niej w PrPrzed znajduje-
my zasadę co nie jest zabronione prawem, jest dozwolone 
(art. 8), zasadę domniemania uczciwości przedsiębiorcy 
(art. 10 § 1), zasadę rozstrzygania wątpliwości co do sta-
nu faktycznego na korzyść przedsiębiorcy (art. 10 § 2), 
zasadę przyjaznej przedsiębiorcy interpretacji przepisów 
(art. 11), zasadę kontynuacji utrwalonej praktyki rozstrzy-
gania spraw (art. 14), aż wreszcie obowiązek stosowania 
zasady proporcjonalności, bezstronności i równego trak-
towania i prowadzenia postępowania w sposób budzący 
zaufanie przedsiębiorców do władzy publicznej (art. 12). 
Te przepisy PrPrzed wskazują kierunek zmian – poprawę 
sytuacji strony będącej przedsiębiorcą w postępowaniach 
prowadzonych przez organy władzy administracji publicz-
nej, w tym w postępowaniu administracyjnym. Tym bar-
dziej niezrozumiałe jest z jakich względów w praktyce – 
pomimo wprowadzania wyraźnych ułatwień w PrPrzed 
– wykorzystuje się jedną z  podstawowych zasad postę-
powania w sposób instrumentalny, jako uzasadnienie dla 
wprowadzenia odstępstwa od dotychczasowej, niesfor-
malizowanej konstrukcji postępowania, opartej na zaufa-
niu do organu i dostępie do pracownika administracji.
Skala zjawiska ograniczania kontaktu strony z pracowni-
kami administracji jest na tyle duża, że skłania do podję-
cia jeszcze raz problemu koegzystencji zasady pisemno-
ści z innymi zasadami postępowania administracyjnego, 
które mają funkcję ochronną – szczególnie z zasadami in-
formowania stron i czynnego udziału strony w postępo-
waniu. Obie te zasady, wraz z zasadą pisemności, zamiesz-
czone są w początkowej części KPA, w rozdziale Zasady 
ogólne, a przepisy je realizujące rozsiane są po całym KPA. 
Tworzą one z założenia spójny system, a wyłączenie jed-
nego z elementów powoduje, że ograniczeniu ulegają pra-
wa znajdujące swoje źródło w zasadach konstytucyjnych.

Zakres i istota zasady pisemności 
Postępowanie administracyjne, jako typ postępowania, 
jest bliskie modelowi postępowania inkwizycyjnego, co 
oczywiście nie znaczy, że ma cokolwiek wspólnego ze źle 
kojarzącą się inkwizycją. Oznacza to, że mamy do czynie-
nia z postępowaniem gabinetowym, niepublicznym, gdzie 
organ administracji skupia w swoim ręku wszystkie zasad-
nicze funkcje procesowe. Do niego należy wszczęcie po-
stępowania (nawet jeżeli postępowanie jest inicjowane 
na  wniosek strony), zebranie i  przeprowadzenie dowo-
dów, a  wreszcie wydanie decyzji kończącej postępowa-
nie. W odróżnieniu od postępowania kontradyktoryjne-
go nie ma w nim zazwyczaj dwóch stron toczących spór 
przed niezależnym organem władzy (sądem). Ponieważ 
postępowanie administracyjne składa się z szeregu czyn-
ności dokonywanych głównie przez organ, nie ma w nim 
również, poza przypadkami wskazanymi w art. 89 KPA, 
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nika, że sprawy mogą być załatwiane ustnie lub w in-
nej formie. Ustawodawca dopuszczając taką możliwość 
wymaga jedynie, aby załatwienie sprawy w innej formie 
niż pisemna leżało w interesie strony i nie było sprzeczne 
z przepisami szczególnymi. Zasada pisemności nie ma 
zatem charakteru absolutnego, a jej istota nie sprowa-
dza się do bezwzględnego nakazu kierowania wszelkich 
komunikatów i wymiany informacji pomiędzy stroną a or-
ganem w drodze pisemnej. 
W orzecznictwie i  literaturze, zarówno z okresu wejścia 
w życie KPA, jak i z ostatnich lat, nie znajdziemy stanowi-
ska, zgodnie z którym na skutek obowiązywania zasady pi-
semności może dochodzić do eliminacji bezpośredniego 
kontaktu ze stroną i zastąpienia go wymianą pism. Kodeks 
postępowania administracyjnego wyraźnie przewiduje 
możliwość ustnego przyjęcia podania, ustnego załatwie-
nia sprawy, a nowelizacja dokonana w 2018 r. wprowadziła 
możliwość załatwienia sprawy telefonicznie bądź przy po-
mocy innego środka łączności. W uzasadnieniu do projek-
tu nowelizacji10 wskazano wręcz, że: „jest to wyraz postę-
pujących dążeń do ograniczenia nadmiernego formalizmu 
postępowań, przyspieszenia procedowania spraw oraz od-
ciążenia polskich obywateli, na co wpływ ma niewątpli-
wie rozwój nowych technologii, w  tym technik komu-
nikowania się na odległość”. Pozostają w mocy przepisy 
przewidujące bezpośredni udział strony w czynnościach, 
jak choćby w postępowaniu dowodowym czy w rozpra-
wie. Z orzecznictwa wynika, że w takich przypadkach rea-
lizacja zasady pisemności sprowadza się li tylko do utrwa-
lenia w aktach faktu dokonania ustnie czynności. Wskazał 
na  to NSA przyjmując, że: „[w]szystkie czynności, na-
wet dokonane tylko ustnie (wyjaśnienia stron, zeznania 
świadków, odebranie opinii biegłego, ustalenia istotnych 
dla rozstrzygnięcia okoliczności faktycznych itp.), muszą 
być utrwalone w protokole, a zatem w postaci pisemnej”11.
Określając istotę zasady pisemności warto wskazać, że 
uchylone 1.1.1961  r. przez KPA rozporządzenie Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej z 22.3.1928 r. o postępo-
waniu administracyjnem12 przyjmowało w art. 68 ust. 2 
jako zasadę ustne załatwianie spraw niewymagających 
zbierania informacji, zarówno wobec osób zgłaszających 
się w urzędzie, jak i w czasie wyjazdów służbowych. Prze-
pis ten wyraźnie przewidywał bezpośredni kontakt ustny 
między stroną a organem. Wejście w życie KPA, z uwagi 
na liczne gwarancje procesowe, generalnie polepszyło sy-
tuację strony, ale w praktyce w zakresie dokumentów spo-
rządzanych na piśmie w toku postępowania prawie nic się 
nie zmieniło, choć jako zasadę przyjęto w KPA wyraźnie 
pisemność. 
O istocie ustności i pisemności dobrze wypowiada się je-
den z  twórców Kodeksu, prof. E.  Iserzon, który podno-
si, że: „[I]stota ustności i  pisemności w  postępowaniu 
»orzeczniczym« jest często opatrznie rozumiana. Postu-

10  Uzasadnienie do projektu ustawy  – Przepisy wprowadzające usta-
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ści gospodarczej, druk nr 1055 Sejmu VIII kadencji, dostępny na:  
www.sejm.gov.pl.
11  Zob. wyrok NSA z 6.12.2011 r., II GSK 1260/10, Legalis.
12  Dz.U. Nr 36, poz. 341 ze zm.

skoncentrowanej fazy w  postaci rozprawy, stanowiącej 
wymianę stanowisk i  prezentację dowodów przez stro-
ny. Aby wyeliminować niedogodności płynące z tej for-
my postępowania, wprowadzono szereg zasad chronią-
cych interesy strony postępowania, w tym wspomniane 
zasady informowania stron i czynnego udziału strony 
w postępowaniu. Zasadniczo w tym typie postępowania 
obowiązuje również zasada pisemności, jako że kolejne 
czynności, w tym nawet dokonywane ustnie, wymagają 
dokumentowania na piśmie, co ma, z jednej strony, po-
zwolić na koncentrację materiału dowodowego, a z dru-
giej, pozwolić również na weryfikację decyzji postępowa-
nia w toku kontroli instancyjnej i w toku kontroli sądowej.
Zasadę pisemności statuuje art. 14 KPA, który w § 1 prze-
widuje, że „sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub 
w formie dokumentu elektronicznego”. Artykuł ten dalej 
w  §  2 dopuszcza „załatwianie ustne, telefoniczne oraz 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub in-
nych środków łączności, gdy przemawia za  tym interes 
strony, a przepis prawny nie stoi na przeszkodzie”. „Za-
łatwienie sprawy” oznacza, zgodnie z art. 104 § 1 KPA, 
wydanie decyzji, przez co można by uznać, że zakres za-
stosowania art. 14 § 1 KPA odnosi się tylko do końcowe-
go etapu postępowania i zamyka w sformułowaniu roz-
strzygnięcia na piśmie. Przyjmuje się4, że na tej podstawie 
niektórzy twórcy KPA wiązali zasadę pisemności wyłącz-
nie z formą decyzji administracyjnej – taki pogląd bywa 
przypisywany np. S. Rozmarynowi5. W. Dawidowicz w pod-
ręczniku wydanym w 1962 r. pisze, że przez załatwianie 
spraw należy rozumieć różne akty organu prowadzącego 
postępowanie i wskazuje na sporządzanie protokołów, pi-
semną formę wezwań itd.6. Podobny pogląd wypowiada 
E. Iserzon7. Dzisiejsze komentarze i podręczniki również 
przyjmują to drugie podejście wskazując na  czynności, 
w których samo KPA wymaga formy pisemnej, takie jak 
prowadzenie akt, sporządzanie protokołów i  adnotacji, 
a więc utrwalanie na piśmie dokonanych w postępowa-
niu kolejnych kroków8. Pogląd ten, rozszerzający zakres 
stosowania zasady pisemności na ogół czynności w toku 
postępowania, jest powszechnie akceptowany również 
w orzecznictwie9. 
Rozszerzenie zakresu zastosowania zasady pisemności 
na ogół czynności dokonywanych w toku postępowania 
nie oznacza, że wszelka aktywność organu musi przybie-
rać formę pisemną. Już z samej treści art. 14 § 2 KPA wy-
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lis; wyrok NSA z  26.9.2017  r., II  OSK 127/16, Legalis; wyrok NSA 
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